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  :مقدمة  
  

عاريف ، فمنهم من شكل موضوع االتصال الداخلي محور اهتمام الكثير من الباحثين، حيث تعددت التّ

ركّز على األساليب الموظّفة لتجنيد العاملين وحثّهم على دفع سيرورة اإلنتاج، والبعض اآلخر ركّز على 

األشكال التي تتواجد عليها مختلف األفعال االتصالية في المؤسسة، أما الفريق الثالث، فقد ركّز على الوسائل 

  .)1(فة الداخلية التي تعتبر خاصية من خصائص المؤسسة المواطنةالموظفة لخدمة االتّصال الداخلي، كالصحا

ن أحد مميزات هذا النّوع من المؤسسات، هو تبنيها لمدرسة العالقات اإلنسانية في تعاملها مع إ   

وبالتالي فإن الصحافة الداخلية للمؤسسة تتميز بتوجهها . عمالها، إذ تعتبر مشاركتهم شرطا ضروريا لنجاحها

ى عمال المؤسسة، وتحاول نشر القيم والقواعد السائدة فيها، فالمنشورات، الصحف والمجالّت الداخلية كلّها إل

وسائل تستخدمها المؤسسة إلعالم عامليها بالدرجة األولى وتجنيدهم ودفعهم إلى تطوير إحساسهم باالنتماء 

حين يعتبر  Bruno Tilletteينو تييات إليها، ومن ثم المساهمة في تطوير مؤسستهم، هذا ما يؤكده بر

  ).2( دفع سيرورة تطور المؤسسات الفرنسية تهدف إلىالصحافة الداخلية وسيلة من وسائل االتصال الداخلي، 

إن إدراك مديري المؤسسات ألهمية االتّصال الداخلي ومدى مساهمته في إعطاء صورة إيجابية عن   

: لمؤسسة من القنوات التي تمرر هذه الرسالة، وهذا مهما كان شكلهاالمؤسسة، جعلهم يعتبرون صحافة ا

  .رسالة، جريدة أو مجلّة

اال وهو بنك الفالحة والتنمية  مؤسسات القطاع المالي إحدىتقربنا من  انطالقا من هذه األهمية،  

  :ما يليوارتأينا بذلك بناء هذه الدراسة ك ،عرف استخدام هذا النوع من الصحافة الريفية الذي

فيه إلى كّل الخطوات المنهجية المتّبعة في دراستنا، فبعد طرح  تطرقنابضبط إطار منهجي  قمنا ،في البداية

األهداف التي  قمنا بتحديدهذا الموضوع،  اإلشكالية وتساؤالت الدراسة وشرح األسباب التي دفعتنا إلى اختيار

 تطرقنا إلىكما  .بها إلجراء هذه الدراسة استعناالتي  نسعى إلى تحقيقها وعرض مختلف الدراسات السابقة

تحديد المفاهيم األكثر توظيفا في الدراسة، وشرح المنهج المتّبع وتبرير سبب اختياره مع توضيح نوع العينة 

إنجاز هذا العمل، وفي األخير  عليها في اعتمدنااألدوات التي  المختارة، هذا باإلضافة إلى عرض مختلف

  .الصعوبات التي يواجهها أي باحث أثناء إنجازه لبحث علمي استعرضنا

  

   

  

  
Yves Agnès, Michel Durier,  L’entreprise sous presse, Paris, Dunod édition, 1992, P09                                          (1) 
Ibid, p 33.                                                                                                                                                                     (2)   
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 ،المدروسة وكحال أية دراسة ميدانية، ينبغي االستعانة بخلفية نظرية تدعم وصف وتحليل الظاهرة

وخصائص  فيتعارها بالتعريف بمجال بحثنا، حيث قسمناه إلى فصلين اثنين، بداية بالتعرض إلى مختلف أنبد

لداخلي، ثم إلى الوسائل الموظفة لخدمة مثل هذا النوع من االتصال، إحدى هذه الوسائل هي االتصال ا

صحافة المؤسسة التي خصصنا لها فصال استهلناه بتاريخ صحافة المؤسسة وأنواعها ثم رهانات الصحافة 

  .الداخلية، بعده اتخذنا الجريدة المكتوبة نموذجا لهذه الصحافة

، "أخبار بدر" بعد التعرض أوال إلى السياق العام لمجلة  ،فيه ناار التطبيقي، حاولأما فيما يخص اإلط  

في مرحلة  ثم انطلقناالتطرق إلى األسباب التي دعت إلى إصدارها، كيفية تعبئة أركانها وماهية محتواها، 

 .مة في الدراسةوالكشف عن مدى تأثير المتغيرات المستخدتحليل نتائج الدراسة االستطالعية،  إلى ثانية
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 :تحديد اإلشكالية - 1
  

كثر الحديث في السنوات األخيرة عن االتّصال في المؤسسة، حيث أكدت نتائج مختلف الدراسات 

ؤدي التي أجريت في هذا الميدان على العالقة الموجودة بين االتصال الداخلي والخارجي، ففعالية األول ت

  .حتما إلى نجاح الثاني

إن تعبئة العاملين ودفعهم إلى العمل مع تطوير إحساسهم باالنتماء إلى مؤسستهم يتم أساًسا عبر   

بين العامل ) همزة وصل(صحافة المؤسسة، هذه الصحافة التي من المفروض أن تكون القناة الواصلة 

  .والمديرية

  سات الجزائرية وزاد االهتمام بهما خاصة لقد اقتحم مفهوم االتّصال بشقيه الداخلي والخارجي المؤس

بعد المعطيات االقتصادية الجديدة التي تفرض عليها تغيير وتطوير أساليب عملها من جهة وتجنيدها لمواجهة 

بالنسبة للقطاع البنكي، الذي وجد نفسه مضطرا  نفس الشيء .المنافسة الوطنية واألجنبية من جهة أخرى

ر إستراتيجية عمله، خاصة بعد دخول البنوك الخاصة، فالعديد من المؤسسات المالية عرفت صدور عدة لتغيي

 : مجالت نذكر منها

 trait d’union »« ادرة عن المفتشية العامة للمالية، رسالةالص » BNA Repère  «  التابعة للبنك

 Bank  Media لخارجي الجزائري، مجلةالتابعة للبنك ا »  Convergence «الوطني الجزائري، مجلة 

التابعة لبنك الفالحة والتنمية الريفية، هذه المؤسسة المالية التي " أخبار بدر" الصادرة عن بنك الجزائر ومجلة 

مبادرة من المسؤولين  فالمجلة ،أدخلت في تنظيمها الهيكلي مديرية مكلفة بتنظيم االتّصال الداخلي والخارجي

ها إعالم العاملين بما يجري في مؤسستهم وتقديم صورة إيجابية عن المؤسسة وترويجها على من خالل حاولوا

  .المستوى الخارجي

موضوع دراستنا، حيث حاولنا الكشف عن قرائها، " أخبار بدر"، شكّلت مجلة ذه المعطيات انطالقا من ه

  :غة السؤال المحوري كالتاليخصائصهم السوسيو مهنية وكذا عاداتهم في القراءة، وعليه جاءت صيا

  ؟ " أخبار بدر" ما هي اآلراء التي يحملها القراء من عمال بنك الفالحة والتنمية الريفية حول مجلة

  :لإلجابة عن هذا التساؤل المحوري نقوم بتجزئته إلى تساؤالت فرعية رأيناها ضرورية وهي       

  المجلّة؟ ما هي العوامل التي أدت إلى ظهور - 1           

  ما هي درجة إقبال العاملين على قراءة المجلّة؟ -2             

  ما هي الفئة األكثر إقباال على قراءة المجلّة؟ -3             

  ما هي عادات قراءة المجلّة؟ -4             

  هل تتحكّم متغيرات الجنس، السن والوظيفة في كيفية قراءة المجلّة؟ -5             



 

 5

  العاملون حول المجلة؟ هل تتحكّم متغيرات الجنس، السن والوظيفة في اآلراء التي يكونها -6            

  هل استجابت المجلّة من حيث شكلها ومحتواها لرغبات قرائها؟ -7            

  ؟ ما هي االقتراحات التي يقدمها القراء حول شكل ومضمون المجلّة -8            
  

  :باب اختيار الموضوعأس -2 
  

  :يلي يمكن تلخيص األسباب التي دفعتنا الختيار هذا الموضوع كما
  

قلّة البحوث المتعلّقة بصحافة المؤسسة، فمعظم الدراسات تعالج موضوع االتّصال، إما من ناحية  - 1

ي وأهملت دراسة وسائل االتّصال الداخل) داخلي وخارجي(أو النّوع ) رسمي، غير رسمي(الشّكل 

إلى التطرق ودراسة إحدى وسائل االتصال الداخلي أال وهي جريدة  اهذا ما دفعن.كجريدة المؤسسة

  .المؤسسة

  جعلني ألمح إهمال  المسئولين لالتّصال ) بنك الفالحة والتنمية الريفية(احتكاكي بالوسط المؤسساتي  -2      

  رغم أن االتّصال الداخلي يساهم باإليجاب أو  الداخلي وتركيزهم فقط على االتّصال الخارجي،          

  .بالسلب في تكوين الصورة الخارجية للمؤسسة          
  

  :أهداف الدراسة - 3

تعتبر الجريدة الداخلية إحدى الوسائل التي تقوم بنشر القيم والمبادئ والقوانين التي تحكم وتسير   

  :المؤسسة، وأهدافنا من هذه الدراسة تتمثّل في أساسي لنجاح العالقات في المؤسسة، فوجودها وفعاليتها شرط

  .الكشف عن المكانة التي تحتلها مجلة أخبار بدر في بنك الفالحة والتنمية الريفية -

 .الكشف عن واقع صحافة المؤسسة في بنك الفالحة والتنمية الريفية -

 .نإبراز الدور الذي تلعبه المجلة  محل الدراسة في أوساط العاملي -

 .التعرف على األسس والقواعد التي صممت عليها مجلة أخبار بدر -

  . التعرف على انتظارات القراء من المجلة -
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  : أهمية الدراسة – 4

تبرز لنا هذه الدراسة األهمية البالغة التي يحتلّها االتصال في المؤسسة خاصة الداخلي منه، وكذا الدور    

وسيلة ربط بين  من جهة أخرى وسيلة تسهل سير العمل و من جهةارها الذي تلعبه جريدة المؤسسة باعتب

  . المؤسسة والعامل

كما أردنا أيضاً تسليط الضوء على أهمية الفرد العامل باعتباره الطّرف المحرك في المؤسسة، وذلك 

  .في حياة المؤسسةالتي تقتضي إشراك العامل ) مقاربة العالقات اإلنسانية(بإبراز أهمية المقاربة االجتماعية 
  

  :الدراسات السابقة - 5

تعددت الدراسات التي تناولت موضوع االتصال في المؤسسة كّل وفق زاوية معينة، فمنهم من بحث   

في االتصال الداخلي والخارجي، والبعض اآلخر في االتّصال الرسمي وغير الرسمي، أما تلك المتعلّقة 

حتى على مستوى  فة في المؤسسة خاصة صحافة المؤسسة، فهي قليلة التناولبوسائل االتصال الداخلي الموظّ

الباحثين  استدل بها هذا ما جعلنا نعتمد على المراجع ونستخلص منها بعض الدراسات الفرنسية التي  المعهد،

  . Yves Agnès et Michel Durierإيف أنياس وميشال دوريي 
  

  :ييل دورالدراسة األولى كتاب إيف أنياس و ميشا

Yves Agnès, Michel Durier, L’entreprise sous presse, 1992)1(  

تعرض الباحثان إيف أنياس وميشال دوريي في جزأين أساسين النظري والتطبيقي إلى جريدة 

  .المؤسسة الداخلية منها

 يتكون الجزء النظري من عشرة فصول، استهلّها الباحثان بتقديم تعريف للمؤسسة المواطنة

L’entreprise citoyenne  ،إشراك العاملين في شؤون المؤسسة شرط ضروري لنجاحها التي ترى أن

فالمؤسسة ال تضم مجموعة من األفراد فقط، وإنّما هي منظّمة تحتوي على مجموعات من األفراد يشتركون 

ام بين مختلف هذه للحفاظ على توازن هذه المؤسسة أي تحقيق االنسج. )نفس االهتمامات(في نفس الهدف 

 وتدعم )االتصال األفقي(المجموعات، يجب توظيف وسائل تسهل عملية االتصال فيما بينهم من جهة 

ووسائل  شفهية أخرى، هذه الوسائل هي إما وسائل سمعية بصرية، وسائل االتّصال الصاعد والنّازل من جهة

  .فرنسية وذلك نظرا لمميزاتهاالمؤسسات ال) 2/3(مكتوبة، هذه األخيرة متواجدة في ثلثي 

 
 

 

 

Yves Agnès, Michel Durier, l’entreprise sous presse, Paris, Dunod édition, 1992                                                         (1)                          
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    سة الدة صحيفة المؤسالتي  أورد الباحثان مثاال عن مؤسسة اإلسمنت الفرنسية ،اخليةإلبراز أهمي

تعتمد في سياستها االتّصالية على إنشاء مجموعة من الصحف والرسائل الداخلية الخاصة بكل فرع من 

  .فروعها، وظيفتها األولى إعالمية، لكن إعالم في شكل خاص بعيد عن مذكّرة المصلحة

المواضيع الواجب معالجتها في الجريدة الداخلية وعلى أي أساس يتم  تطرق الباحثان كذلك إلى  

  :وعموما، فإن اختيار موضوع ما يرتبط بثالث عوامل. اختيارها ومصادر المعلومات المعتمد عليها

األهداف المراد الوصول إليها، حيث يجب على الجريدة أن تحترم أهداف  تحديد يتمثّل العامل األول في

  .صة وأن وظيفتها إدارية تسعى إلى نشر وتبرير قرارات اإلدارة وإضفاء الشرعية عليهاالمؤسسة، خا

أما العامل الثاني الذي يتحكّم في اختيار الموضوع، فهو جديته وحداثته، أي أن يكون من المواضيع التي تثير 

لعامل الثالث في تحديد فئة القراء بينما يتمثّل ا. اهتمام العاملين ويتوافق مع مراحل أو فترات حياة المؤسسة

  .المراد استهدافهم واختيار المواضيع التي تهمهم

  :كما تناول الباحثان كذلك نوع المواضيع الواجب معالجتها، فصنّفاها إلى أربعة ميادين وهي

  .سيهامثال شرح إستراتيجيتها، مشروعها وتسليط الضوء على مؤس :المواضيع المتعلّقة بحياة المؤسسة - 1

  .كالتعريف بمختلف أقسامها ونشاط كل قسم :المواضيع المتعلّقة بنشاط المؤسسة - 2

وذلك سواء كانت مادية  :المواضيع التي تمس التغييرات والتجديدات الطارئة على المؤسسة -3 

  .كالتجهيزات الجديدة التي تقتنيها المؤسسة، أو بشرية كاألشخاص والترقيات

 ،وذلك بالتعرض إلى حياة كل األطراف الفاعلة في المؤسسة :علقة بأفراد المؤسسةالمواضيع المت - 4

  .ثقافاتهم وهواياتهم

 باإلضافة إلى كّل هذا، تعرض الباحثان بالتفصيل إلى هيئة التحرير التي يجب أن تتقن فنيات التّحرير   

لتي تحكم هيئة التحرير والقيادات اإلدارية باعتبارها أحد شروط نجاح الجريدة الداخلية، وكذا طبيعة العالقة ا

التوصيات لنجاح جريدة المؤسسة الداخلية الباحثان في كتابهما جملة من في تعامالتهم، هذا إلى جانب تقديم 

  .معتمدين في ذلك على تجربتهما

جانب هذا ال. الجانب الشكلي للجريدة أي طريقة تصميمها من الكتاب الجزء الثاني عالج الباحثان في  

أو تكلّف  (PAO)الشكلي الذي يمكن أن تقوم به المؤسسة إذا كانت تتوفّر على الوسائل الالّزمة كمحطة الـ 

  .وكالة خارجية بذلك

إن اختيار الوكالة الخارجية ال يتم بطريقة عشوائية، بل يكون بناء على المعلومات التي تتحصل   

ي منهجيتها في العمل، األعمال التي حقّقتها من قبل والتكاليف طريقة عملها أ(عليها المؤسسة حول الوكالة 

بعد االنتهاء من عملية اختيار الوكالة وتحضير مادة الجريدة تأتي مرحلة ترتيب المقاالت، ). التي تطالب بها

  .تصنيفها وإعدادها لتكون جاهزة للطبع
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  :ةلقد حاول الباحثان من خالل هذه الدراسة تحقيق األهداف التالي  

  .إبراز أهمية االتّصال داخل المؤسسة خصوصا الدور الذي تلعبه جريدة المؤسسة 

  .اقتراح الطّريقة المثلى إلدارة الجريدة 

  .تقديم منهجية عمل لصحفيي المؤسسة وذلك بعرض كّل الخطوات الّالزمة إلصدار الجريدة الداخلية 

د اختيارنا لهذا الموضوع المتعلّق بصحافة كانت هذه الدراسة أول مرجع قمنا باالطالع عليه عن  

المؤسسة، حيث أمدتنا بفكرة أولية واستطعنا بفضلها التعرف على أي نوع من الصحافة تنتمي إليه مجلة 

أما في اإلطار . ، كما ساعدنا كذلك في بناء بعض العناصر المتعلّقة باإلطار النظري"BADR info"أخبار بدر 

  ".أخبار بدر" تنا الدراسة إلى ضرورة التعرض إلى محتوى مجلة التطبيقي، فلقد نبه

دراسة ميدانية لوكالة السوفراس الصحافة الداخلية للمؤسسة في نظر  :الدراسة الثانية

  (1) .1997فيفري  –العاملين جانفي 

، دراسة 1997في الفترة الممتدة من جانفي إلى فيفري  "LA SOFRES "أجرت وكالة السوفراس  

خاللها الكشف عن واقع الصحافة الداخلية في المؤسسات الفرنسية والتعرف على  من استطالعية حاولت

من بين األهداف التي كانت الدراسة . الرأي الذي يحمله العاملون من قراء المؤسسات حول هذه الجرائد 

ين العمومي والخاص والكشف عن تسعى إلى تحقيقها، إبراز درجة تواجد هذه الصحافة في كّل من القطاع

لتحقيق هذا الغرض، اتّبعث الدراسة المنهج المسحي وأداة . نقائصها، وذلك بغية تدارك األخطاء مستقبال

. عامالً في المؤسسات الخاصة والعمومية) 842(االستمارة التي وزعت على ثمان مائة واثنين وأربعين 

ات العينة يشتغلون في المؤسسات التي تحوي على خمس مائة من مفرد ) %44(أربعة وأربعون بالمائة 

على  من مفردات العينة يشتغلون في المؤسسات التي تحتوي) %56(عامل على األقّل، ستّة وخمسون بالمائة 

 فيما يخص نوع المؤسسات التي أجري عليها البحث، فإن تمثيلها. عامل على األقّل) 5000(خمسة آالف 

، المؤسسات الخاصة )%29( ، حيث شكّلت المؤسسات العمومية نسبة تسعة وعشرون بالمائةكان متفاوتا

  ).%02(والجمعيات بنسبة اثنين بالمائة ) %69(نسبة تسعة وستون بالمائة 

 :لقد قسم البحث إلى محورين أساسيين  

ة ووسائل االتّصال الداخلي بصفة يتعلّق بكّل المسائل التّقنية والشّكلية للجريدة بصفة خاص: المحور األول

 .عامة

  .تم التّركيز فيه على عادات القراءة وآراء القراء في الصحافة الداخلية :المحور الثاني

  .بناء على كل المعطيات السابقة، صممت االستمارة ووزعت عبر البريد على مفردات العينة

  :يمكن تلخيص نتائج الدراسة في ما يلي

           l’entreprise sous presse  في كتابهما  اسة تعرض اليها الباحثان ايف أنياس وميشال دورييدر  (1)  
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  :تائج المتعلّقة بالمحور األولالن -أ

  .تعتبر الجريدة الداخلية الوسيلة األكثر استخداما في المؤسسات العمومية والخاصة معا -1     

يتحصل ثلث العاملين على جريدتهم في بيوتهم، أي يكون التّوزيع عن طريق اإلرسال إلى بيوت  -2     

  ).التوزيع المباشر(ين على الجريدة في مكان عملهم العامل) 3/2(العاملين، في حين يتحصل ثلثي 

تختلف طريقة توزيع الصحف باختالف نوع المؤسسة، حيث تعتمد المؤسسات العمومية على  -3     

، في حين تطغى طريقة التوزيع المباشر في )التوزيع المباشر والتوزيع عن طريق البريد(الطّريقتين معا 

  .المؤسسات الخاصة

دورية صدور الجريدة الداخلية في المؤسسات العمومية أكثر انتظاما من المؤسسات الخاصة، فهي  -4     

  .شهرية الصدور

  .العاملين على إشراك عائالتهم في قراءة هذه الجرائد) 3/1(يؤكد ثلث  -5     
  

  ):المحور الثاني(النتائج المتعلّقة بعادات قراءة الجريدة  -ب

من المبحوثين على قراءتهم للجريدة الداخلية، سواء كانت ) %84(وثمانون بالمائة يؤكّد أربعة  -1     

  .أغلب القراء متواجدون في المؤسسات العمومية إن. قراءة شاملة لجميع أركانها أو قراءة جزئية لبعضها

  :هناك عدة متغيرات تتحكّم في عادات قراءة الجرائد، من بينها -2     

تعتبر فئة النساء العامالت الفئة األقل إقباال على قراءة الجريدة، كما نجد أن لدورية  متغير الجنس، حيث

الصدور دورا أساسياً في تحديد عادات القراءة، فالمؤسسات التي تصدر الجريدة كل شهرين يرتفع نسبة 

المباشر الذي يتم في طريقة توزيع الجرائد هي األخرى على القراءة، إذ نجد أن التّوزيع  تؤثر. القراء فيها

  .مكان العمل يشجع على قراءة المجلّة أو الجريدة، خاصة بالنسبة لعمال المؤسسات العمومية

يتّفق كل العاملين سواء كانوا يشتغلون في القطاع العمومي أو الخاص على وضوح طريقة تحرير  -3  

  .الجة وسهولة األلفاظ المستخدمةالمقاالت، استخدام لغة واضحة سليمة، أهمية المواضيع المع

من القراء أن الجريدة الداخلية مصدر موثوق فيه، في حين يرى ) %76(ستّة وسبعون بالمائة  جدي -4  

 ،، أن الجريدة وسيلة تستخدمها اإلدارة لتمرير قراراتها)خاصة العاملون في المؤسسات العمومية( البقية 

  .ء العاملون تخصيص بعض المساحات للنقابات العمالية حتى تعبر عن رأيهايقترح هؤال ،لتغيير هذا الدورو
  

  .ركن المنتوجات الجديدة، حياة العاملين والنتائج المالية: إن األركان األكثر قراءة في الجريدة هي -5  

خاصة الركن رغم األهمية التي تحتلّها هذه األركان، فإن المبحوثين طالبوا بإدخال تحسينات عليها،  -6  

  .المتعلّق بحياة العاملين وفي نفس الوقت،إضافة أركان جديدة كالركن المتعلّق بمحيط المؤسسة والمنافسين
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لقد أمدتنا هذه الدراسة في اإلطار النظري بفكرة معالجة العنصر المتعلّق بالمواضيع الواجب معالجتها من 

الحياة  تتعدىرغبة العاملين في وجود أركان أخرى  طرف جريدة المؤسسة، حيث أوردت هذه الدراسة

هذا . الداخلية للمؤسسة وعامليها لتتطرق إلى مواضيع أخرى تمس محيطها الخارجي من مسؤولين ومنافسين

أما في اإلطار التطبيقي، فهذه . باإلضافة إلى أن الدراسة أكّدت على أهمية وجود صحيفة داخلية وفعاليتها

  .عدتنا على بناء وتصميم االستمارة، فرسمت لنا المحاور األساسية الواجب التطرق إليهاالدراسة، سا

إن الفرق الموجود بين دراستنا والدراسة المذكورة أعاله هو أن هذه األخيرة قامت بدراسة   

عامل مع استطالعية مقارنة بين المؤسسات العمومية والخاصة، وحاولت إبراز االختالفات في طريقة التّ

  .المجلّة في القطاعين
  

  :)1(مكتب سيركوم، قراء الجرائد الداخلية :الدراسة الثالثة
  

الصحف الداخلية في المؤسسات "دراسة حول قراء  1991سنة Circom أجرى مكتب سيركوم  

. اتهمبغية الكشف عن رأيهم والتعرف على مدى توافق مضمون وشكل الصحف الداّخلية مع تطلّع "الفرنسية

اعتمدت فيها على المنهج المسحي بشقّيه الوصفي والتّحليلي واستخدمت االستمارة كأداة أساسية للبحث، 

يشتغلون في ) 28.941(وزعت على عينة تتكون من ثمانية وعشرين ألف وتسع مائة وواحد وأربعين مفردة 

  .مجموعة القراء مؤسسة، وكذا أداة المقابلة للتمكّن من تصنيف) 48( ثمانية وأربعين

  :أسفرت هذه الدراسة على النّتائج التّالية

  :النتائج المتعلّقة بعادات القراءة  -أ

من المبحوثين الجريدة في أماكن عملهم، في حين يتلقاها البقية في  )%57(يتلقى سبعة وخمسون بالمائة  -1

  .بيوتهم

يقرؤونها كاملة، ) %12(ني عشر بالمائة منهم يقرأ المبحوثون الجريدة بطرق مختلفة، حيث نجد أن اث -2

  من أفراد العينة المقاالت ) %38(في حين يقرأ ثمانية وثالثون بالمائة 

منهم ال ) %8(منهم فيتصفّحون أركانها وثمانية بالمائة ) %40(أما أربعون بالمائة . التي تهمهم  فقط

  .يقرؤونها بتاتا

اظ أو عدم االحتفاظ بالجريدة بعد قراءتها، فإن سبعة وثالثين بالمائة بالنسبة للسؤال المتعلّق باالحتف - 3

يمررونها إلى اآلخرين، سواء كانوا ) %38(، ثمانية وثالثين بالمائة "بنعم" من المبحوثين يجيبون ) 37%(

  .من المبحوثين، فال يحتفظون بها) %22(أصدقاء أو أحد أفراد عائلتهم، أما إثني وعشرين بالمائة 

  

  
                                                                    في كتابهما  دراسة تعرض اليها الباحثان ايف أنياس وميشال دوريي  (1)
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من ) %23(فيما يخص السؤال المتعلّق بدرجة استيعاب مضمون الجريدة فإن ثالثة وعشرين بالمائة  -4

منهم يجدونها سهلة للقراءة، ) %57(المبحوثين يجدون أن أسلوب الجريدة جد سهل، سبعة وخمسين بالمائة 

استيعاب كل مضامينها، أما ستة  من أفراد العينة يجدونها صعبة ال يتمكّنون من) %13(ثالثة عشر بالمائة 

  .منهم فيجدونها صعبة) %6(بالمائة 

من ) %73(عن مدى أهمية الجانب الشكلي في حثّ القراء على القراءة، نجد أن ثالثة وسبعين بالمائة  -5

  .المبحوثين يؤكّدون ذلك ويعتبرونه عنصرا أساسيا

من المبحوثين ) %21( يرى واحد وعشرون بالمائة  عن أهمية المعلومات التي تنشرها الجرائد الداخلية، -6

من ) %25(أن هذه المعلومات ضرورية تساعدهم على أداء عملهم، بينما يعتبرها خمسة وعشرون بالمائة 

 أفراد العينة غير مهمة ويمكن االستغناء عنها، أما األغلبية منهم والذين يمثّلون نسبة تسعة وأربعين بالمائة

  .المعلومات المنشورة في الجرائد الداّخلية كمالية فيعتبرون) 49%(

من المبحوثين أن المعلومات المعالجة في الجريدة معلومات تدخل ) %49(يؤكّد تسعة وأربعون بالمائة  -7

من أفراد العينة أن الجريدة الداخلية ما هي إالّ ) %36(في إطار اهتماماتهم، بينما يجد ستة وثالثون بالمائة 

  .سخّر في يد اإلدارة لتمرير قرارات المديرية ونشر سياستها العامةوسيلة ت

  :بالنسبة للنتائج المتعلّقة بتصنيف القراء -ب

  :تصنف هذه الدراسة قراء الصحف الداّخلية إلى ستّة مجموعات

عتقادا تتكون هذه المجموعة من األفراد الذين يقرؤون كل مضامين الجريدة وذلك ا :المجموعة األولى  

  .منهم أن الجريدة هي الوسيلة الوحيدة التي تربطهم بالمؤسسة

تضم األفراد الذين يهتمون بقيم المؤسسة والمعلومات المنشورة في المجلّة، هذا  :المجموعة الثانية  

  .االهتمام يدفعهم إلى االتّصال بهيئة التّحرير إلبداء آرائهم وتقديم اقتراحاتهم

  .يقوم أفراد هذه المجموعة بتصفّح جريدة المؤسسة وقراءة العناوين :المجموعة الثالثة 

  .يكتفي أفراد هذه المجموعة بقراءة فهرس الجريدة فقط :المجموعة الرابعة 

تهتم هذه المجموعة بالجريدة اهتماما حقيقيا، فتقوم بقراءة كّل مضامينها بجدية   :المجموعة الخامسة 

  .المؤسسةوذلك للتعرف على ما يجري في 

  .يرفض أفرادها فكرة وجود الجريدة الداخلية، فهم يعتبرونها وسيلة للدعاية :المجموعة السادسة 

تلتقي هذه الدراسة المذكورة أعاله مع دراستنا في أنّها تقوم بدراسة عادات القراء من العاملين في   

كون أن األولى قامت بتصنيف قراء  قراءة المجلّة، وكذا رأيهم في مضمون وشكل المجلّة، وتختلفان في
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المجلّة إلى مجموعات حسب درجة قراءتهم، بينما ستحاول دراستنا الكشف عن الخصائص السوسيو مهنية 

  .للقراء

لقد استعنّا بهذه الدراسة في بناء وتصميم االستمارة، حيث رسمت لنا أهم المحاور التي يجب   

كما أبرزت لنا أيضا العالقة . وكذا اآلراء التي يكونونها" أخبار بدر" جلّة التعرض إليها للتعرف على قراء م

الموجودة بين درجة القراءة والجانب الشّكلي، وهذا ما سنحاول إبرازه أو نفيه الستنتاج العوامل المتحكمة في 

  .القراءة

  

   :تحديد المفاهيم – 6

  :المؤسسة

ظّمة تكون وحدة اقتصادية موجهة لإلنتاج أو لتبادل السلع يرى محمد الزين كافرابي بأن المؤسسة من  

  )1(والخدمات، تتوفّر على إمكانيات مادية وبشرية تمكّنها من أداء الوظائف المنوطة بها 

  :المؤسسة نظام تسخير عوامل اإلنتاج الثالثة" أحمد زكي بدوي"يعتبر

  ) 2(ت بقصد بيعها لتحقيق الربح الطبيعة، العمل و رأس المال إلنتاج السلع أو الخدما

ما يمكن قوله على هذين التعريفين، هو اعتبار المؤسسة وحدة أو تنظيم تتوفّر على مجموعة من 

  من المعايير . العوامل البشرية والمادية تهدف إلى إنتاج سلعة أو تقديم خدمة

  :التي يعتمد عليها الباحثون في تصنيف المؤسسة نجد

  .ط الذي تمارسهطبيعة النّشا - 1

  طابعها القانوني  - 2

  .الحجم - 3

  .شكل التنظيم - 4

أما المؤسسة في بحثنا، هي تلك الوحدة اإلنتاجية التي تقوم على أساس العمل الجماعي للعاملين فيها،   

ذات مزودة بالموجودات المالية والمادية، تعمل على إنتاج سلعة أو تقديم خدمة، وال بهمنا إذا كانت المؤسسة 

طابع صناعي أو خدماتي، صغيرة الحجم أو كبيرة، ذات ملكية فردية أو جماعية، بل المهم هو أنّها وحدة أو 

فالمؤسسة البنكية في . منظّمة تحتوي على مجموعة من العاملين يتقاضون أجرا مقابل العمل الذي يؤدونه

  .لين يتقاضون أجرة شهريةدراستنا هي عبارة عن مؤسسة ذات طابع خدماتي تشغل عدد من العام

  

     Mohamed Zine Khafrabi, technique comptables, deuxième édition, Alger, Berti édition, 1993, p 05                       (1) 

   ، بيروت، مكتبة لبنانمعجم مصطلحات العلوم االجتماعيةأحمد زكي بدوي، )      2(             
    Hubert Jaouis, François Marie pons, la communication pratique au service des entreprises,                                          (3) 
    Paris, ESF éditeur, 1994, p 27                                   
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  :صحافة المؤسسة

أن صحافة  Hubert JAOUIS, François Marie PONS و فرنسو ماري بون  يرى الباحث أوبير جاوي

المؤسسة، هي كّل منشور أو مطبوعة منتظمة الصدور تشمل الجريدة بكل أشكالها، الرسالة اإلعالمية 

  )3(والملصقات

  .لكل نوع قراؤه، أهدافه ومواضيعه. داخلية، خارجية ومختلطة:  ى ثالثة أنواعتتواجد صحافة المؤسسة عل

إن المفهوم الذي تبنّيناه في بحثنا، هو أحد أشكال الصحافة الداّخلية أال وهي الجريدة المكتوبة حتى   

ي المؤسسة وإن جاءت على شكل مجلة، وتعرف بأنّها مطبوعة منتظمة الصدور تعالج مواضيع تمس الحياة ف

  .بالدرجة األولى

هذه ليست قائمة حصرية للمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في صلب الدراسة، بل هناك مصطلحات   

 .أخرى واردة في صلب البحث سيتم التطرق لمدلوالتها
  

  :نوع الدراسة والمنهج المستخدم -7

  :نوع الدراسة -أ

إلى جمع كل المعلومات والحقائق عن الواقع  تندرج دراستنا ضمن البحوث الوصفية التي تسعى  

المدروس بطريقة تفصيلية ثم تحليلها وتفسيرها من أجل استخالص نتائج تساعد الوصول إلى تعميمات، 

بأنّها تلك البحوث التي ترتكز على وصف طبيعة وسمات وخصائص :" ويعرفها الباحث سمير محمد حسين 

وهذا ما ينطبق على دراستنا، حيث نقوم بوصف ظاهرة . )1("فةمجتمع وتكرارات حدوث الظواهر المختل

صحافة المؤسسة في إحدى مؤسسات القطاع المالي، أال وهو بنك الفالحة والتنمية الريفية والكشف عن 

  .التي تعتبر شكال من أشكال الصحافة الداخلية" أخبار بدر"خصائص وسمات قراء مجلّة 

  :منهج الدراسة -ب

  ق ولو باختصار قبل التعرراسة، وجب علينا التطرض إلى تعريف المنهج المعتمد عليه في هذه الد

أن المعنى الحقيقي للمنهج يظهر في عملية المساهمة على الفهم وليس "لتعريف المنهج، فيرى الباحث كابالن 

  )2(".في النتائج المتحصل عليها

سيرورة بحثية تتمثّل في مجموع الخطوات  من هذا التّعريف، نستنتج أن المنهج هو عبارة عن  

  .والقواعد المتّبعة من طرف الباحث ليتمكّن من فهم واستيعاب الظاهرة المدروسة

  

  

  

                                       .14، ص 1980م، ، القاهرة، المنظمة العربية للتربية والعلوبحوث اإلعالم األسس والمبادىءسمير محمد حسين،    )1(  
  (2)                                 ris, Edition Dalloz, 1993, P 14, neuvième édition, PaMéthodes des sciences socialesMadeleine Grawitz, 
     .89، ص 1989طبعة األولى، األردن، مكتبة المنار، ،المناهج البحث العلميعمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات،      )3(  
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بالطّريقة التي يتّبعها الباحث في دراسته : " أما الباحثان عمار بوحوش ومحمد محمود الذنيبات فيعرفانه

التي ال يتم اكتشافها إالّ باتباع طائفة من القواعد العامة التي تهيمن  ، هذه الحقيقة)3("للمشكلة الكتشاف الحقيقة

  . على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة

من خالل هذه التّعاريف، نستطيع القول بأن المنهج عبارة عن مجموعة من الخطوات التي يتّبعها        

  .اسةالباحث حتى يصل إلى تحقيق أهداف الدر

أما عن المنهج المستخدم في دراستنا، فهو المنهج المسحي الذي يعتبر واحداً من المناهج األساسية في   

البحوث الوصفية، حيث يهتم بدراسة الظّروف االجتماعية، السياسية، واالقتصادية وغيرها في مجتمع معين 

في المجتمع، ويتم جمع هذه الحقائق والبيانات  بقصد تجميع الحقائق واستخالص النّتائج الالزمة لحّل مشكلة

بمسح السكان جميعهم أي المسح الشامل أو بمسح عينة من المجتمع مختارة اختيارا دقيقا لتمثّل هذا 

  .)1(المجتمع

 :يقوم المنهج المسحي على العناصر التالية          

 .دراسة الظّواهر الموجودة في وضع ما أو حالة معينة - 1

 .االرتباط بالحاضر، حيث ندرس الظّواهر أثناء زمن إجراء المسح -2

  .كشف األوضاع القائمة التي تؤثّر على حل المشاكل الكامنة- 3

شمولية البحث والحصول على كّل البيانات الالزمة عن كل وحدة من وحدات مجتمع البحث دون  -4

  )2(.التغاضي عن أي منها

بنك ل مجلة أخبار بدر التابعةع كّل المعلومات الالزمة والضرورية عن بجم أوالً انطالقا من هنا، نقوم  

الفالحة والتنمية الريفية، ثم بنزولنا إلى الميدان وباستخدام أسلوب العينة، نستطلع آراء قراء المجلّة حول 

  .مضمونها وشكلها

الكشف عن األسباب  ،التّحليل إذن، باتباع الخطوات المذكورة أعاله، ندرس ظاهرة آنية محاولين بعد       

التي تتحكّم في قراءة المجلّة من جهة، واألسباب الكامنة وراء تغير اآلراء التي يكونها العاملون من القراء 

  .حولها

نستخدم في هذه الدراسة المسح بشقّيه الوصفي والتحليلي، حيث إنّنا ال نكتف بوصف المجلّة فقط، بل       

نوع المواضيع المعالجة واألنواع الثابتة والمتغيرة فيها، للتعرف على األركان تها محتويا قمنا بالتعرض إلى

وتحليلها رقميا للكشف عن مدى تلبية  أراء القراء إلى معلومات كما قمنا بترجمة. الصحفية األكثر استخداما

  .المجلّة لرغبات قرائها

 
 

                                                 .124، ص 1998، الطبعة األولى، األردن، دار وائل للنشر، ، مناهج  البحث العلميأحمد حسين الرفاعي  )1( 

                .       113،ص1990، الطبعة االولى، القاهرة، المكتبة األكاديمية،ةأساليب إعداد و توثيق البحوث اإلعالميمحمد محمد الهادي،  )2( 
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  :عينة الدراسة -8

جزئية من األفراد أو المشاهدات أو الظّواهر التي تشكّل مجتمع الدراسة  العينة عبارة عن مجموعة  

، فبدال من إجراء البحث على كامل مفردات المجتمع، يتم اختيار جزء من تلك المفردات بطريقة   )1(األصلي

يستهدف استطالع معينة ثم تعمم النتائج التي تم الحصول عليها على مجتمع الدراسة األصلي، وبما أن بحثنا 

، فإنّنا اعتمدنا على العينة القصدية التي يعرفها كل من ذوقان عبيدات، عبد "أخبار بدر"آراء قراء مجلّة 

بأنها تلك العينة التي يختارها الباحث اختيارا حرا على أساس أنّها تحقّق " كايد عبد الحق" الرحمن عدس و

  )2("أغراض الدراسة التي يقوم بها

  اء مجلّة  )مفردة 100(ا، قمنا باختيار مائة مفردة عمليا من وكاالت بنك " أخبار بدر"من قرقصدي

وكالة، أي لم نستثن أية  14الفالحة والتنمية الريفية المتواجدة على مستوى والية الجزائر والبالغ عددها 

دة من عينتنا، وهذا حتى نتمكن من جهة أخرى، اعتبرنا كّل قارئ للمجلة ولو نادراً مفر. وكالة هذا من جهة

  .  من اإلجابة على تساؤالت بحثنا وتحقيق األهداف العلمية المسطرة

  :أدوات جمع البيانات -9

المقابلة، : استعنا في بحثنا ببعض األدوات التي وظّفناها لجمع المعلومات من المبحوثين وهي  

  .المالحظة وكذا اإلستمارة

  :المالحظة -1

ستنا على المالحظة كأداة ثانوية ومكملة لجمع المعلومات، فعرفها إحسان محمد الحسن اعتمدنا في درا  

 .)3("رؤية وفحص ظاهرة موضوع الدراسة مع االستعانة بأساليب البحث األخرى التي تتالءم معها"على أنّها 

احث لغرض علمي يستهدف العملية التي تسير وفق منهج غائي معين يقوم بها الب" :كما عرفها أيضا بأنّها 

الكشف عن طبيعة الظاهرة وعناصرها والعالقات الطّبيعية أو الخفية التي تربط هذه العناصر والوظيفة التي 

  .)4("تؤديها

إذن، المالحظة حسب جملة هذه التّعاريف ليست مجرد تسجيل لمعلومات سطحية أو مؤثّرات   

ات العقلية، بل هي مجموعة من العملية التي تتعاقب وفق مخطّط منهجي مرسوم يقوم الباحث فيه خارجي

 .بفصل حياته الذّاتية والنفسية عن الظّاهرة محّل الدراسة

 
 

 
 

  

                               .28، ص1997،الطبعة االولى، عمان ،دار وائل للنشر، منهجية البحث العلميمحمد عبيدات، محمد أبو نصار و آخرون،   )1( 

                      .116، ص 1992،الطبعة االولى، عمان ، دار الفكر للنشر والتوزيع، البحث العلميو آخرون، ذوقان عبيدات، عبد الرحمن عدس   )2( 

                  .104، ص 1986،الطبعة الثانية، بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، األسس العلمية لمناهج البحث االجتماعيمحمد الحسن،  إحسان  )3( 

                                                                                                                              .104المرجع ، ص نفس   )4( 
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عملية : "تطلّبت دراستنا استعمال أداة المالحظة بالمشاركة، حيث عرفها إحسان محمد الحسن أنّها

، أي أن المالحظة بالمشاركة تفرض على الباحث )1("إشراك الباحث في حياة األفراد الذين يقوم بمالحظاتهم

 .أن يشارك في النّشاطات التي يقوم بها المبحوثون خالل المدة التي تستغرقها الدراسة

استغرقت المالحظة التي أجريناها في مديرية االتّصال والتّسويق أكثر من أربعة أشهر، حيث 

التي تقدمها الوكاالت  ه األداة في الكشف عن الطّلباتاستخدمنا هذ. انضممت إليها وأصبحت عضوا فيها

  .لتزويدهم بالمجلّة وكذا طريقة توزيع واختيار مواضيعها

بسيطة كما يعتقد  ، فهي ليست عملية)2(تعد من أكثر وسائل جمع المعلومات شيوعا وفعالية: المقابلة -2

من بين التعاريف التي قدمت . د التي تحكمهاالبعض، وإنّما هي مسألة فنّية تتوقّف على مجموعة من القواع

تفاعل لفظي يتم عن طريق " :للمقابلة نجد التّعريف الذي قدمه األستاذ طلعت إبراهيم لطفي، حيث اعتبرها

موقف مواجهة يحاول فيه الشّخص القائم بالمقابلة أن يستثير معلومات أو آراء أو معتقدات شخص آخر أو 

  .)3(ى بعض البيانات الموضوعيةأشخاص آخرين والحصول عل

من خالل مختلف التّعاريف المقدمة، نستنتج أن عملية إجراء المقابلة يتطلّب تواجد طرفين أو        

أكثر، يحاول الطّرف القائم بالمقابلة جمع البيانات والمعلومات التي يحتاجها إلنجاز بحث أو دراسة 

ون وتباينوا هو األساس الذي تصنّف عليه المقابلة، فنجد من علمية، لكن الشّيء الذي اختلف فيه الباحث

صنّفها على أساس الهدف الذي يسعى القائم بالمقابلة إلى تحقيقه، أو على أساس المدة الزمنية التي 

  .تستغرقها أو حتّى وفق طبيعة األسئلة المطروحة

ة بحثية غير مقنّنة، الهدف منها جمع أما بالنّسبة للمقابلة التي وظّفناها في دراستنا، فهي مقابل   

كتلك الخاصة بكيفية توزيع المجلّة والمصادر التي تعتمد عليها، " أخبار بدر"المعلومات المتعلّقة بمجلّة 

فطرحنا على القائمين على المجلّة أسئلة عامة شجعتهم على االسترسال في الحديث واإلجابة على األسئلة 

  .المتعلّقة بالمجلة

  :ستمارة االستبيانا -3

تعد اإلستمارة، إحدى األدوات المستخدمة في المنهج المسحي لجمع المعلومات والبيانات التي        

وسيلة من وسائل جمع البيانات  «: يعرفها عبد اهللا محمد الشريف بأنّها. يحتاجها الباحث في دراسته

لّم إلى األشخاص الذين تم اختيارهم تحتوي على مجموعة من األسئلة ترسل بواسطة البريد أو تس

  .)4(» لموضوع الدراسة ليقوموا بتسجيل إجاباتهم

  

  

  

  

                                                                                                   .106مرجع سبق ذكره ، ص  ،إحسان محمد الحسن )1(

                                                                                         . 56عمار بوحوش، محمد الذنيبات، مرجع سبق ذكره، ص  )2(

                                     .86، ص 1990لنشر، ، لم يذكر بلد النشر، دار غريب لأساليب و أدوات البحث االجتماعيطلعت إبراهيم لطفي،   )3(

                                                    .123، ص 1996، القاهرة، عصمى للنشر والتوزيع، مناهج البحث العلميعبد اهللا محمد الشريف،   )4(
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نموذج يضم مجموعة من األسئلة التي توجه لألفراد بهدف : "أما طلعت إبراهيم لطفي فيعرفها بأنّها  

 .)1("الحصول على بيانات معينة

ستمارة االستبيانية التي تتوافق وطبيعة الجمهور إذن، بالنّسبة لبحثنا، فلقد إعتمدنا على أداة اال  

يتمتّعون بمستوى تعليمي يمكّنهم من فهم واستيعاب معاني األسئلة " أخبار بدر"المستهدف، فقراء مجلّة 

وعليه، قمنا بتوزيع هذه اإلستمارات على وكاالت بنك الفالحة . المطروحة وتسجيل إجاباتهم بأنفسهم

 .2001 نهاية ديسمبرسبتمبر  إلى  15الفترة الممتدة من والتّنمية الريفية في 

  :وصف االستمارة اإلستبيانية -أ

جمعها، قمنا بإعداد استمارة تتكون من تسعة عشر سؤاالً المراد بعد تحديد نوع البيانات والمعلومات   

  .تتنوع بين األسئلة المفتوحة، المغلقة واألسئلة المغلقة المفتوحة

  هي األسئلة التي تترك للمبحوث الحرية الكاملة لإلجابة عليها  :ةاألسئلة المفتوح - 1

  .من االستمارة 01رقم ونجدها في السؤال 

هي األسئلة التي يقوم فيها الباحث بالتّحديد المسبق لمجموعة من اإلجابات التي : األسئلة المغلقة -2

  :يراها بأنّها ذو عالقة بالسؤال المطروح وهي على عدة أنواع

  )10(التي يترك فيها المجال للمبحوث باالختيار بين بديلين كالسؤال رقم األسئلة المغلقة  -أ

والتي يطلب فيها من المبحوث اختيار إجابة واحدة فقط كالسؤال  :األسئلة المغلقة المتعددة اإلجابات -ب

  ).03(رقم 

من المفحوصين اختيار اإلجابة وهي تحتوي على أسئلة مغلقة يطلب  :األسئلة المغلقة المفتوحة -3

  .عشر مثال )14(رقم المناسبة لها وأسئلة مفتوحة تعطيه الحرية في اإلجابة، نجدها في السؤال 

  :لقد قسمنا استمارة البحث التي اعتمدنا عليها إلى أربع محاور هي  

  .فةالجنس، السن والوظي: يتعلّق بالبيانات الشّخصية للمبحوثين وهي :المحور األول

أردنا من خالله التّعرف على ممارسات البنك : يبدأ من السؤال األول حتى السؤال الثّالث  :المحور الثاني

  .في مجال االتّصال الداخلي

إلى  الرابعمن السؤال (يرتبط هذا المحور بعادات القراءة، ويتكون من أربعة أسئلة  :المحور الثالث

من خاللها التّعرف على كيفية تعامل القراء مع المجلّة وطبيعة العالقة التي ، حاولنا )السابعالسؤال رقم 

  .تربطهم بها

  

                                                                                                                       .81طلعت إبراهيم لطفي، مرجع سبق ذكره، ص   )1(   
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إلى  الثامنمن السؤال (يتعلّق بالمعلومات المعالجة داخل المجلّة ويحتوي على سبعة أسئلة  :المحور الرابع

  .ن المجلّة وأهميتهحاولنا من خاللها الكشف عن آراء القراء في مضمو) الرابع عشرالسؤال 

إلى السؤال الخامس عشر من السؤال (يرتبط بشكل المجلّة، يتكون من أربعة أسئلة  :المحور الخامس

واختتمت االستمارة بسؤال مفتوح يتعلّق بجملة االقتراحات التي يقدمها العاملون لمضمون ) الثامن عشر

  .وشكل المجلّة

ستبيانية، قمنا بعرضها على مجموعة من األساتذة وهذا قصد التّعرف بعد اإلعداد األولي لالستمارة اال    

على مدى توافق االستمارة لتساؤالت وأهداف الدراسة، ثم بعد تعديلها على ضوء النّتائج والمالحظات 

  .التي قدمت، حررت االستمارة االستبيانية وطبعت لتصبح جاهزة لالستطالع القبلي

  :االختبار القبلي -ب

التّوزيع النّهائي لإلستمارة على عينة البحث، أجرينا اختبارا قبليا على حوالي عشرين مفردة من  قبل  

عمال مديرية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومديرية تمويل النشاطات الفالحية، حيث وزعنا 

قياس مدى تجاوب الغرض من هذا االختبار هو . على األولى اثني عشر استمارة، وعلى الثانية ثمانية

، قمنا بإدخال بعض التعديالت على االستمارة، فحذفنا الًوفع. المطروحة األفراد المبحوثين مع األسئلة

بعض األسئلة كتلك المتعلّقة بعدد صفحات المجلّة، السؤال المتعلّق بمدى ثقة القراء في قيمة المعلومات 

لّة والسؤال المتعلّق بطبيعة أو نوع المجلّة، وبذلك تقلّص المعالجة في المجلّة، السؤال المتعلّق بحجم المج

  .سؤاالً 18إلى  25عدد األسئلة من 

  :لغة االستمارة -ج

حررت أسئلة االستمارة المعتمد عليها في البحث باللغة الفرنسية باعتبارها اللّغة المتعامل بها إداريا   

  * .وأمانة علمية في البنك، ثم ترجمناها إلى اللّغة العربية بكل صدق

  :صعوبات البحث - 10

يواجه كل باحث عند قيامه بأي دراسة من الدراسات العلمية، مجموعة من المشاكل والصعوبات التي   

  :يمكن إدراجها بالنسبة لموضوعنا في ،تعرقل بحثه

ال في قلة، إن لم نقل انعدام المراجع التي تتحدث عن صحافة المؤسسة كوسيلة من وسائل االتّص - 1

  .االتّصال الداّخلي نالمؤسسة، فمعظم المراجع التي استخدمناها كانت تتحدث أساسا ع

   صعوبة استرجاع االستمارات الموزعة على بعض مديريات ووكاالت بنك الفالحة والتنمية الريفية،    -2     

 .يراها، هذا ما عطّلنا كثئوذلك لعدم توفّر الوقت الكافي لديهم لمل          
  

  

173، 172  ص  )2.1(أنظر الملحق رقم *        
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يكتسي االتّصال الداخلي في المؤسسة أهمية بالغة، حيث يساهم في تحديد نجاح أو فشل استراتيجية 

 Marie Hélène Westphalenالمؤسسة وكذا األهداف التي تصبو إلى تحقيقها، فالباحثة ماري إيالن وستفالن

ترى أن نجاح المؤسسة مرتبط بمدى تطور األفراد العاملين فيها، هذا التّطور ال يتم إالّ إذا اهتمت المؤسسة 

هذه العملية تتم عبر صحافة المؤسسة التي تعتبر . )1(بأفرادها على األقل من ناحية إعالمهم عما يجري داخلها

  . إحدى وسائل االتّصال الداخلي

لتعرض إليها، أردنا أن تكون البداية باالتّصال الداخلي من خالل أربعة مباحث، نتعرض في قبل ا 

المبحث األول إلى مختلف التّعاريف المقدمة له، وظائفه، أشكاله ومحتواه، لننتقل في مبحث ثان إلى رهاناته 

  .لتي يواجهها في المؤسسةوخصائصه، حيث نتطرق إلى أهداف االتصال الداخلي وكذا مختلف الصعوبات ا

خصصناه للعوامل المتحكّمة في تحديد أهداف االتّصال الداخلي، هذه العناصر أو فأما المبحث الثالث،   

العوامل يمكن حصرها في هوية المؤسسة ومشروعها، في حين نعالج في المبحث الرابع، الوسائل التي 

  .عها السمعية البصرية، الشفهية والمكتوبةتسخّرها المؤسسة لخدمة االتصال الداخلي بكل أنوا

  :ماهية االتّصال الداخلي: المبحث األول

كثر الحديث في السنوات األخيرة عن االتصال الداخلي وأهميته في دفع سيرورة اإلنتاج، لذا أردنا   

 يد أشكاله،في هذا المبحث تسليط الضوء على حقيقة الدور الذي يلعبه االتّصال الداخلي في المؤسسة وتحد

وظائفه ومحتواه من خالل ثالثة مطالب، أردنا أن يعالج المطلب األول مختلف التّعاريف التي أعطيت 

تّصال الداخلي، ثم التطرق إلى مختلف الوظائف واألشكال التي يتخذها في المؤسسة، وأخيرا نحاول الل

  .التعرف على محتوى هذا االتّصال ونوعية المعلومات التي يحتويها

صحافة  ’’قد يتساءل البعض عن ضرورة التطرق لهذا العنصر بما أن موضوع بحثنا هو  

الداخلي  أحد الوسائل التي يوظفها االتصال يأن الصحافة الداخلية ه ،، تبريرنا على هذا يكون’’المؤسسة

  .لخدمة أهداف المؤسسة

  المفاهيممختلف : المطلب األول

في كتابه المعنون االتّصال في المؤسسات  Jean Pierre Lehnischتساءل الباحث جون بييرلينيش   

Communication dans les entreprises  عن ماهية االتّصال الداخلي، أهو موضة بالنسبة للمؤسسات أم

  .) 2 (؟ ضرورة لتطويرها

  
 Marie Hélène Westphalen, le communicator, deuxième édition, Paris, Dunod édition, 1994, p 128                                    (1) 
 B Dobiecki, communication des entreprises et des organisations, Paris, Ellipses édition, 1996, P 123                                (2) 

االّتصال الّداخلي و وسائله 
ة ّ ف
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حثين، الحقيقة، مفهوم االتصال الداخلي في المؤسسة ال يزال غير محدد رغم جهود العديد من البافي   

 ،يركّز في تعريفه على األساليب الموظّفة لتجنيد العاملين من أجل خدمة أهداف المؤسسة Dobieckiفدوبييكي 

  .هذه األساليب نوعان األول يخاطب العقل والثاني يخاطب العاطفة

ي المؤسسة، يدرج فيها الباحث كل األساليب التي تجعل العامل مقتنعا بضرورة وأهمية البقاء ف: بالنسبة لألول

  .وذلك بعرضها لمختلف الفوائد التي يتحصل عليها كالضمان االجتماعي واألجر الذي يتقاضاه

أما الثاني، فيتمثل في استخدام أساليب تحسس الفرد العامل بأهمية مساهمته في تحقيق نجاح المؤسسة 

  .ومحاولة تدعيم وتقوية إحساسه باالنتماء إليها

ج أن االتصال الداخلي يعمل على تجنيد العاملين وحثهم على العمل ألجل من هذا التعريف، نستنت 

، أو باستخدام سياسة )األسلوب العاطفي(تحقيق أهداف المؤسسة، وذلك سواء بتحسيسهم بأهمية االنتماء لها 

يرسل  حيث )1(األجور كأسلوب من األساليب العقالنية، هذا األخير هو األسلوب األكثر استعماال في اليابان

  .شهريا إلى كل عامل كشف راتبه مرفقا برسالة من مدير المؤسسة التي يعمل فيها

االتصال الداخلي يشمل كل األفعال االتصالية التي " فهي ترى أن  ،أما الباحثة ماري إيالن وستفالن

إلتصال الداخلي من هذا التّعريف، نستطيع القول أيضا أن ا. )2(تحدث داخل المؤسسة والتي تختلف باختالفها

يرتبط بتاريخ المؤسسة، عاداتها والجو العام السائد فيها، وحتى طريقة اللّباس التي تدّل على طبيعة التّسلسل 

الهرمي الموجود فيها، كما أن االتصال الداخلي ال يعني إرسال معلومة حول موضوع معين إلى العاملين 

  .المرسل والمستقبل فقط، بل يركّز على التّبادل المستمر بين

وحتى نتمكّن من اإللمام معرفيا بمجال االتّصال الداخلي، وضع لينش قائمة خاصة بمجموع األفعال   

بعرض التطبيقات واألفعال التي تسمح لألفراد العاملين بالحوار  -أوال  -، فبدأ )3(التي تحدث داخل المؤسسة

ثم قياس درجة تسهيلها أو كبحها  –تبادل المستمر للمعلومات ألنه يعتبر االتصال عملية ال -وتبادل األفكار

  .لالتصال الداخلي

قام بدراسة األفعال التي تنتمي إلى االتّصال الرسمي وغير الرسمي، فمن بين األفعال التي تدخل في  -ثانيا -

  :إطار االتّصال غير الرسمي نجد

 IBMلمؤسسة بطريقة غير مباشرة، فمؤسسة الذي يكشف عن طبيعة التسلسل الموجود في ا:اللّباس -1

 .)4(1995ألغت إجبارية وإلزامية ارتداء البدلة الرسمية منذ سنة 

 
 
 
 
 

  

B Dobiecki, opcit, p 152                                                                                                                                                                (1) 
Marie Hélène Westphalen, le communicator, opcit P 56                                                    (2) 
B Dobiecki, opcit, p 123                            (3) 
Ibid, p 152                         (4) 
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  .المناسبات التي يلتقي فيها العاملونهي و :االحتفاالت-2

ة أما عن االتّصال الرسمي فهو كّل األفعال التي تتم بين العاملين من جراء استخدام الوسائل الرسمي 

  .كاالجتماعات مثال

من خالل ما ورد نستطيع القول أن االتصال تحول اليوم إلى أداة لإلدارة،  أداة لتجنيد العاملين   

الرسمية منها وغير  :ودفعهم للعمل في إطار المؤسسة، هذا اإلتصال الذي يتبلور بفضل الوسائل التي يوظّفها

  .الرسمية

حثين في تعريف اإلتّصال الداخلي وتحديد مجاالته تدل على إن كل هذه المساهمات ومحاوالت البا

  * La sofres  األهمية البالغة التي يكتسيها، هذا ما أكّدته دراسة قامت بها وكالة السوفراس

لقد أدرك مديرو المؤسسات أهمية االتصال بشقّيه خاصة الداخلي منه، مما جعلهم يعتبرونه شرطا   

اخل المؤسسة ودفع سيرورة العمل والتخلّي شيئا فشيئا عن نموذج تايلور في ضروريا لتحسين األوضاع د

تنظيم المؤسسة وتفضيلهم للعمل الجماعي، خاصة بعد النتائج التي تحصلت عليها إحدى الدراسات التي 

نتاج عن وجود عالقة دائمة بين االتّصال واإل )مديراً 48(، والتي أكّد فيها أغلبهم (1)مدير 51أجريت على 

  .وعالقة أخرى بين اإلضرابات التي تحدث في المؤسسات وإخفاق االتّصال فيها

ضرورة ووجوب توفر مبدأين يلتزم " ماري إيالن وستفالن"ترى  ليتسنى إعالم العامل بطريقة فعالة 

ن تتجاوز هذه المعلومات التي يجب أ. الشّفافية والسرعة في نقل المعلومات :وهما (2)بهما االتّصال الداخلي

مجال االتصال الداخلي لتشمل االتصال الخارجي، أي من الضروري إعالم العامل بما يجري داخل المؤسسة 

  .وخارجها باعتباره مستقبل الرسالة وحاملها للوسط الخارجي في آن واحد

ض حسب هذا الطرح فان  هذا النوع من اإلتصال يؤدي وظائف عديدة تتخذ صور وأشكاالً متنوعة سنتعر

  .إليها في المطلب الموالي

  

  

 
 
 
 
 

  

  

عامل في القطاع  200ول عن االتصال و ؤمدير و مس 200على عينة تتكون من  1990جوان  30إلى  26أجريت هذه الدراسة في الفترة الممتدة من  *

من  %36أولوية االتصال الداخلي على الخارجي مقابل من المبحوثين  %49حيث يرى  ،من نتائج هذه الدراسة هو االهتمام باالتصال الداخلي .الخاص

                       .المبحوثين الذين يرون ضرورة االهتمام باالتصال الخارجي قبل الداخلي
       Roger Mutchelli, communication et réseau de communication, dixième édition, Paris, ESF éditeur, 1999, p 32.              (1) 
       Marie Hélène Westphalen, le Communicator , opcit, p65.                          ( 2)      
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 :وظائف وأشكال اإلتّصال الداخلي: المطلب الثاني

  :وظائف االتصال الداخلي -1

وظائف االتّصال الداخلي فيما L’association pour l’emploi des cadres جمعية تشغيل اإلطارات " حددت 

  (1 ) :يلي

  :ى حثّ العاملين وتحفيزهم من خالليعمل االتّصال الداخلي عل: وظيفة تحفيزية •

  .شرح السياسة االقتصادية التي تنتهجها المؤسسة -

  .تبرير القرارات االجتماعية التي تتّبعها المؤسسة -

  .إعالم العاملين بالنّتائج التي حقّقتها المؤسسة وطمأنتهم بشأن مستقبلهم فيها -

إلى القائمة السابقة Philippe Schwilingأضاف الباحثان ماري إيالن وستفالن وفيليب شويلنغ  

  :الذكر وظائف أخرى لالتصال الداخلي وهي

  .تسيير ومحاولة حل المشاكل الموجودة في المؤسسة وذلك بتحسين الطرق والمناهج المستخدمة •

  .ضمان الترابط واالنسجام بين باقي الوسائل  •

  .تحسين توظيف طرق االستماع •

  .تمثيل المؤسسة وتأكيد هويتها •

  .طرق جمع ومعالجة المعلومات تنظيم •

  .ضمان النشر والبث الفعال للمعلومات •

 .(2)شرح مشروع المؤسسة •

  :أشكال االتّصال الداخلي-2

قبل التعرض إلى هذه األشكال يجدر بنا التطرق إلى أبعاد االتصال الداخلي التي حددها برينو   

  :في Bruno Henriet أونريات 

يقصد به، اعتبار العامل كفرد يشكّل مع رفقائه تلك المؤسسة  :والمؤسسة البعد المتعلّق بالفرد -أ    

  .التي يعمل فيها أي التّركيز على فردانية الفرد داخل المؤسسة

  

  

B. Dobiecki , opcit, p 65                        (1)          
Ibid, p 60                                            (2)  
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البعد الذي يفرق بين ما ينتظر من الفرد العامل في ميدان اإلنتاج، أي مدى مساهمته في تحقيق  - ب   

، والدور )دوره(ظر منه كسلوك يتّخذه إزاء ما يجري داخل المؤسسة ، وما ينت)وظيفته(أهداف المؤسسة 

  .)1(كما يراه علماء النفس االجتماعي، هو مجموع السلوكات المرتبطة بالمكانة االجتماعية

 :ولشرح هذين البعدين يقدم برينو أونريات الجدول التالي
    

  المهام  الدور  

 الفهم المواجهة الفرد

 السير طالتراب المؤسسة

يتعلّق هذا البعد بالفرد العامل الذي يسعى إلى التعرف على نشاط  :Compréhensionالفهم  -1

  .المؤسسة وكيفية تسييرها

يجب على المؤسسة أن تبحث عن حاجة أفرادها للمعلومات وذلك حتى  : Circulationالسير  -2

  .تضمن قيام كل فرد بعمله وأداء دوره على أحسن وجه

بعد فهم العامل لنشاط مؤسسته، سيطور كل واحد منهم استراتيجية  :Confrontation لمواجهة ا -3

  .شخصية تمكّنه من التّعرف والبحث عن دوره داخل المؤسسة، أي إيجاد مكانا فيها

         يجب على المؤسسة أن تربط بين مختلف األدوار التي يؤديها العاملون :cohésion  لتّرابط ا -4    

  . وتحاول بناء تمثيل مشترك، يهدف إلى تطوير اإلحساس باالنتماء ومن ثم تحقيق التّرابط  

هو التّكامل الموجود بينهما، حيث ال يمكن ) المؤسسة والفرد(ما يمكن قوله عن هذين البعدين    

ومساهمة ) الةإيصال المعلومات بطريقة فع(ألهداف المؤسسة أن تتحقّق دون مساهمة المؤسسة نفسها 

  .أفرادها من العامل البسيط إلى اإلطار السامي

انطالقا من هذا التّقسيم لألدوار والمهام، يمكن أن نفهم أسباب إخفاق المؤسسة في أداء وظيفتها،    

ويمكن حصرها في اهتمام مسؤوليها وتركيزهم على اإلنتاج وإهمالهم للمعلومات والدور الذي تؤديه في 

عدم محاولتها تحقيق الترابط بين هذه األدوار كذا  ودور العامل داخل المؤسسة من جهة، وتحديد مهام 

  .)2(من جهة أخرى
  

  

  

  

  

  

  

  

Science com promotion 90 le vad mécom, le livre de la communication d’entreprise, première édition, Paris, Dunod édition, 1990, p67   (1) 
Ibid, P67                           (2) 
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  :إلى أنواع العالقات التي تنشأ في المؤسسة وهي ثالثة في هذا السياق جدر بنا اإلشارةت

لك العالقات التي تنشأ في هي ت: les relations professionnelles :العالقات ذات الطابع المهني* 

التي تعد ضرورية ) كالقسم التّجاري والقسم القانوني(المؤسسة بحكم نشاطها، كالعالقة مثال بين أقسامها 

  .لضمان سير العمل

تدخل في إطار االتصال غير الرسمي، وهو  :les relations de convivialitéالعالقات الحميمية * 

  .ء في المطاعم أو أروقة المؤسسةكل اتصال أو عالقة تنشأ سوا

ترتبط هذه العالقة بثقافة المؤسسة، الهدف منها إثارة  :les relations d’identitéعالقات التّعريف * 

اإلحساس باالنتماء وتحقيق االنسجام داخل المؤسسة، إذ تسمح للفرد بالتعرف على المجموعة التي ينتمي 

  .) 1(إليها

  :لي، فيتّفق الباحثون على وجود ثالثة أنواع منها وهيأما أشكال االتّصال الداخ

هو الشّكل الغالب في المؤسسات ويتضمن : communication descendante: االتصال النازل  - أ

أهم وسائله هي جريدة  ،مجموعة من التّوجيهات التي تقدمها المديرية إلى الفئات األقل تسلسال منها

يهدف هذا النوع من اإلتصال إلى تكوين، إعالم وتوجيه العاملين . المؤسسة، الملصقات واإلجتماعات

  .لإلدارة فهو وسيلة كالسيكية

 يشمل ردود أفعال العاملين حول قرارات   :Communication ascendanteاإلتصال الصاعد   -  ب

  .القيادات اإلدارية للمؤسسة     

أما عن الوسائل غير . والملصقات فكاراأل التي يستخدمها كعلبةمن بين الوسائل نجد الرسمية منها  

  .اإلشاعة كطريقة غير مباشرة لالتصال الرسمية فتتمثّل في التبادل اللفظي كطريقة مباشرة أو  

  .يتخوف المسؤولون من اإلتصال الصاعد ويتساءلون عن أهميته 

فعالهم واالكتشاف المسبق تطلّعات العاملين، ومن ثم توقّع ردود أ يسمح هذا اإلتصال بالكشف ،في الحقيقة

لألزمات التي يمكن أن تحدث، كما يعد أيضا عامال لتحقيق الجو االجتماعي المالئم وتحسين صورة 

  .المؤسسة

  

  

  

  

 
                       Marie Hélène Wesphalen, le communicator opcit, p 59.                                                                                              (1)           



 

 26

 

هو ذلك االتّصال الذي يحدث بين العاملين من : Communication horizontaleاالتصال الخطي  -جـ

الوسيلة األكثر استخداما في الهياكل الصغيرة  الذي يعتبر شرالحوار المبانجد  وسائله، من نفس المستوى

التي يتعارف فيها كل األفراد العاملين، في حين تعتمد المؤسسات الكبرى على اللّقاءات التي تتم بين 

 ).كالملصقة والجريدة(أو أركان مفتوحة في مختلف الوسائل  inter servicesاألقسام 

بالنسبة للوظائف المباشرة، . األولى مباشرة والثانية غير مباشرة :ظيفتينيقوم االتّصال الخطي بأداء و

يشجع فيها فكرة العمل الجماعي  )esprit maison( فهي تتمثّل في تكوين فكر واحد نابع عن المؤسسة

أما الوظائف غير المباشرة فتتمثّل في تحقيق الترابط داخل المؤسسة ودفع صيرورة  ،لصالح المؤسسة

    .اجاإلنت

  :محتوى االتصال الداخلي: المطلب الثالث

معلومات  :ترى ماري إيالن وستفالن أن المعلومات التي تصل إلى العاملين تصنّف إلى نوعين  

 )informations motivantes )1ومعلومات تحفيزية  informations opérationnellesإجرائية 

  )2(ومات الترويجية والعامةالمعل Roger Mutchelliيضيف إليها روجي ميتشالي 

  :للتعرف أكثر على محتوى هذه المعلومات نتطرق إليها بالتفصيل

تشمل كل المعلومات األساسية : Les informations opérationnellesالمعلومات اإلجرائية  -1

  .التي تشرح طريقة سير العمل في المؤسسة والتقنيات المعمول بها

وهي المعلومات التي تسمح لكل فرد  :Les informations motivantesالمعلومات التحفيزية - 2

داخل المؤسسة بالتعرف على الدور الذي يقوم به، وهذا عن طريق معرفته الجيدة لألهداف التي تسعى 

كما تشمل كذلك على المعلومات  .المؤسسة إلى تحقيقها، الوسائل التي تستخدمها والصعوبات التي تتلقاها

سة في المحيط الخارجي التي تعرداخل الوطن الذي يتواجد فيه، وكذا (ف الفرد العامل بمكانة المؤس

  ).بالمؤسسات األخرى عالقاتها وموقعها مقارنة

  : ولكل ميدان موضوع وأهداف معينة تعالج هذه المعلومات ثالث ميادين 

  ،)المحيط واألهداف(ميدان المؤسسة   - أ

  ميدان اإلنتاج،  -  ب

  .ظيم اإلداريميدان التّن - جـ

  

     

  Marie Hèlene Westphalen, le communicator, Opcit, P 60                                                                                                    (1) 
Roger Mutchelli opcit P 88                 )2                                                                                                        (  
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بالنسبة لميدان المؤسسة، الهدف منه تقديم المؤسسة كنسق مفتوح قابل للدخول والمواجهة في     

المحيط الذي تتواجد فيه المؤسسة، المكانة التي تحتلّها، : عن المواضيع المعالجة فيه نجد. المنافسة

  .تها كرقم أعمالها مثالاإلستراتيجية العامة التي تتّبعها والنّتائج التي حقق

. فإن األهداف التي ترمي إلى تحقيقها هو إعالم العاملين بنشاط المؤسسة: أما في ميدان اإلنتاج    

  :المواضيع المعالجة فيه نوعان

  .تشمل مجاالت اإلنتاج، العمل واآلالت :معلومات خاصة بالتّنظيم التّقني*

  .رح طريقة تنظيم المؤسسةتتعلّق بالمعلومات التي تش :معلومات وظيفية *

في حين . في ميدان التّنظيم اإلداري فإن الهدف األساسي هو إعطاء األهمية لسياسة إدارة المؤسسة  

نجد أن المواضيع المعالجة هو عرض مضمون هذه السياسة كالتطرق إلى الجو العام للعمل، ظروفه، 

  .االجتماعية المساعدات المقدمة للعاملين لحّل ومواجهة مشاكلهم

تشمل المعلومات التي لها عالقة  :Les informations promotionnelles: المعلومات الترويجية -3

 .بالتّرويج الداخلي، كتلك المتعلّقة بالترقية وسلّم التّنقيط المعمول به في المؤسسة

لعامل بحقوقه، هي المعلومات التي تعرف ا: Les informations générales: المعلومات العامة -4

هذا باإلضافة إلى المعلومات المتعلّقة بمهام الجمعيات ذات . بدور النقابات العمالية، وكذا مهام مفتّشية العمل

  .الطّابع االجتماعي التي يمكن أن يستفيد منها العامل

ت تمر إن محتوى اإلتّصال الداّخلي المتمثّل في المعلومات التي عرضناها أعاله، يحتاج إلى قنوا  

  :عبرها، هذه القنوات هي

  .تسمح هذه القناة بتمرير المعلومات اإلجرائية :القناة الهرمية -أ

  .تقوم هذه القناة بنقل المعلومات التحفيزية واإلجرائية : القناة الوسيلة-ب

  .وهي القناة التي تمرر المعلومات الوظيفية والمعلومات العامة : القناة الممثلة للعاملين-جـ

  القناة الالرسمية -د

  

  

  

  

  

  



 

 28

بالرغم من مساهمات العديد من الباحثين في تعريف االتصال الداخلي وتحديد مجاالته، إالّ أنّهم لم   

يتّفقوا على تعريف واحد، فكّل باحث يعرفه من زاوية معينة، لكن الشيء المؤكّد هو أن أشكال االتّصال 

كما يحمل االتصال الداخلي في طياته .وسائله ووظائفهصاعد، نازل وأفقي ولكل شكل : الداخلي ثالثة

مجموعة من المعلومات تختلف باختالف الهدف المرجو تحقيقه، ويستخدم قنوات خاصة تسمح له بتمرير 

لهذا نجد أن نجاح اإلتصال الداخلي مرتبط بعدة عوامل وهو ما سنتطرق إليه في المبحث . )1(معلوماته

  .الموالي

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Philippe Schwebig, les communications de l’entreprise,  Paris, Mc Graw Hill édition, 1991, P93                              (1)     
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  :رهانات وخصائص االتّصال الداخلي: المبحث الثاني
 

أردنا أن نعالج في هذا المبحث من خالل ثالثة مطالب، الرهانات التي يرفعها االتصال الداخلي   

والصعوبات التي يعاني منها في المؤسسة، هذه الصعوبات التي تأتي أساسا من سوء استيعاب األهداف 

 .المؤسسة لتحقيقها األساسية التي تسعى
 

 :رهانات اإلتصال الداخلي: المطلب األول

الرهان االجتماعي، الرهان التجاري : )1(قدم الباحث  فيليب شوبيق ثالث رهانات لالتّصال الداخلي  

 .والرهان التّكنولوجي
  

 :الرهان االجتماعي -أ

العاملين لخدمة أهداف المؤسسة، يرتكز هذا الرهان على إيجاد طريقة تعمل على دفع وحثّ وتجنيد   

فكيف نستطيع بناء أو الحفاظ على عالقات حسنة بين . وكذا الحد من الصراعات التي يمكن أن تنشأ بينهم

مختلف العاملين في المؤسسة رغم اختالف ثقافتهم، خاصة وأن المؤسسة تشهد في السنوات األخيرة ظهور 

 .ثقافات فرعية أو ثانوية
  

  :ن التجاريالرها -ب

المنتوج والعامل، ففي السنوات األخيرة تحول اهتمام : يتعلّق هذا الرهان بنقطتين أساسيتين هما  

المؤسسة من دراسة طبيعة المنتوج إلى دراسة القيم االجتماعية التي يعكسها، فالمنتوج أصبح اليوم يمثّل 

ين داخليا وجعل الفكرة التي يمررها المنتوج منتجه، لذلك ولنجاح هذه العملية، يجب أوال تجنيد العامل

 .تتوافق مع قيم المؤسسة، وهذا من مهام االتّصال الداخلي
  

  :الرهان التكنولوجي -جـ

يغطّي هذا الرهان كّل الكفاءات الموجودة في المؤسسة وقدراتها على حّل ومعالجة المشاكل الداّخلية   

إن توظيف تكنولوجيات جديدة يعني الحصول . دمة في المؤسسةومسايرتها لتكنولوجيات االتّصال المستخ

  .)2(على سلوكات جديدة يجب توقّعها مسبقا وذلك باستخدام عدة طرق كاالستماع والمالحظة

   
 
 
 
 

Philippe Schwebig, opcit, P 95                                                                                                                                           (1)  

Ibid, P 95                                                                                                                                                                            (2) 
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إذن، من خالل كل ما ورد نستنتج أن االتّصال أصبح اليوم ضرورة ال مفر منها لتحسين اإلنتاج 

إذا لم يتم ة خدم المؤسستكنولوجيات الحديثة ليست بالضرورة شيئا إيجابيا ودفع سيرورة العمل، فالتّ

استغاللها بذكاء ومهنية، كما أن تجنيد وتعبئة العاملين من مختلف الثّقافات وجعلهم يشكّلون مجموعة واحدة 

تقنية االستماع  موحدة لخدمة أهداف المؤسسة، ال يعتبر شيئا بسيطا، بل يتطلّب الكثير من المهارة وتوظيف

 (1).والمالحظة التي تعتبرها الشّركات األمريكية واليابانية أحد الموارد األساسية لبناء استراتيجتهم

  

  :خصائص االتّصال الداخلي: المطلب الثاني

ال يعني استخدام وسائل ضخمة، بل هو استثمار  Théodore Lewittإن االتصال حسب تيودور لفيت   

  .)2(نيات االستماع للكشف عن تطلّعات وحاجات العامليتطلّب استخدام تق

من هذا التّعريف، نستنتج أن االتّصال الداخلي مرتبط بالوسط أو المحيط الذي ينبثق منه، فال يجب أن   

يخرج عن نطاق القيم المتواجدة في المؤسسة وال عن نطاق بعض القواعد والقوانين التي يطلق عليها اسم 

تحقيق األهداف االتّصالية وتجعل كّل من  احترام هذه القوانين هي التي تضمن. )3(قوانين التّقارب 

الرسائل، الفاعلين والوسائل، عوامل مترابطة تتكيف مع المحيط المؤسساتي، مع العلم أن هناك ثالثة قوانين 

   :للتقارب يجب احترامها في المؤسسة وهي
  

    ستماع إلى األفراد المعنيين مباشرة بالمشكل في حالة حدوث أزمات داخل المؤسسة يجب اال  - أ

  ).مختلف األطراف المتسببة والمتأثّرة(

  .من الضروري نشر المعلومات في المكان الذي يتوافد عليه العاملون - ب  

من الضروري توزيع الوثائق التّي تمتاز بالنّوعية الجيدة من ناحية الورق واألسلوب البسيط واللغة  - ـج

  .مةالسلي

الجانب الشكلي، الجانب االجتماعي، الجانب النّفسي، الجانب : تمس هذه القوانين خمس جوانب وهي  

  .الثّقافي والجانب الذّهني

يتعلّق األمر بالجانب الشّكلي أو الفنّي الذي تقدم فيه المعلومات، حيث يجب أن  :الجانب الشّكلي •

، قابلة للنقاش ومفهومة من طرف جميع األفراد )ةيعني اختيار الوسيلة المالئم(تكون قابلة للنقل 

 .الفاعلين في المؤسسة

  

 
 
 

  

B. Dobiecki, opcit, p 126.                                                                                                                                                       (1) 

Ibid, p126.                                                                                                                                                                               (2)                      
Marie France, Pierre Lebel, organiser la communication interne, Paris, les éditions d'organisation, 1992, p20.                  (3)                       
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  :تخضع معالجة المعلومات من النّاحية االجتماعية إلى بعض الشّروط وهي :الجانب االجتماعي •

  .أن تثير المعلومات اهتمام األفراد العاملين -

  .أن تساهم هذه المعلومات في تدعيم االتصال الخطي -

  :يتعلّق هذا الجانب باحترام العاملين، حيث يجب :هنيالجانب الذّ •

  .أن تكون المعلومات ذات صبغة أخالقية تحترم قراءها من األفراد العاملين: أوال

  .أن ال يسيء إلى أي فرد من أفراد المؤسسة: اثاني

  .أن تكون الوسيلة الناقلة للمعلومات متكيفة مع عادات األفراد العاملين: اثالث

يقصد به نوعية المعلومات الواجب نشرها أو بثّها، حيث يشترط فيها أن تدفع  :النّفسي الجانب •

  .األفراد العاملين على تحمل مسؤولياتهم وتوجههم إلى طرق التفكير الصائب

المقصود هنا، توافق طريقة معالجة المعلومات مع المستوى الثقافي للعاملين، حيث  :الجانب الثّقافي •

  .غة بسيطة وألفاظ واضحة تفهمها كّل األطراف المشكّلة للمؤسسةيجب استخدام ل

في أربع  Deutsch"دوتش"إن احترام هذه القوانين يضمن تحقيق األهداف االتّصالية التي لخّصها 

  :)1(نقاط أساسية وهي

 تكوين األفراد العاملين وتعويدهم على استخدام التّقنيات الجديدة، عن طريق توظيف :التّكوين -

مجموعة من الوسائل، كتخصيص ركن داخل جريدة المؤسسة، أو وجود مكتبة تسمح لألفراد العاملين 

  .باالطّالع على الكتب أو الوثائق التي تعالج بعض المسائل التي تفيدهم كالمجال التّقني
  

ا وإعالم التعريف بالمؤسسة والتعرف على أطرافها وأفرادها، شرح إستراتيجيتها، أهدافه :اإلعالم -

  .من الوسائل الموظّفة لهذا الغرض نجد االجتماعات والملصقات. العاملين بالنّتائج التي حقّقتها

دفع العاملين إلى تطوير إحساس باالنتماء للمؤسسة التي يعملون فيها، ويتم ذلك عن طريق  :التّحفيز -

  .استخدام ورقة إعالمية أو تطبيق سياسة المكافآت والتشجيعات

جعل األفراد العاملين يشتركون ويصبحون أعضاء أو أطرافا فاعلين في  :اركة والدمجالمش -

لتحقيق هذا الغرض توظّف المؤسسة مجموعة من الوسائل . المؤسسة، وذلك بدمجهم في محيطها الثّقافي

  .كاالحتفاالت السنوية

  

  

   
    J J Deutsch. La communication interne et management. Paris,  Les éditions Foucher, 1990, p64.                                         (1) 
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ات رغم اختالف أحجامها باختصار، هذه هي األهداف األساسية التي تشترك فيها كّل المؤسس

والنشاطات التي تؤديها، كما توجد كذلك أهداف ثانوية تخص كّل مؤسسة كالتّخفيف من حدة الضغوط 

  .الموجودة في قسم من أقسامها

  :مميزات أهداف المؤسسة

مؤسسة، كما ذكرنا سابقا، من بين أهداف االتّصال الداخلي إعالم األفراد العاملين بما يجري داخل ال  

  .شرح اإلستراتيجية التي تنتهجها، وكذا شرح األهداف التي تصبو إليها

  :هذه األهداف يجب أن تتوفّر فيها مجموعة من المميزات نلخّصها فيما يلي

  .يجب أن تحدد المؤسسة أهدافها بطريقة واضحة: في تعبيرها  - أ

  .أن تكون األهداف واقعية أي قابلة للتقييم: في حالتها  -  ب

  .أهداف يمكن تحقيقها: ريقة تحقيقهافي ط - جـ

هنا يأتي دور مسؤول االتّصال الذي تسند إليه مهمة اختيار الوسيلة : في طريقة بثّها أو نشرها - د

  )1(.المناسبة لتمرير أو إيصال وشرح األهداف العامة للمؤسسة

  :عوائق االتصال الداخلي: المطلب الثالث

االتصال الداخلي، إالّ أن هناك بعض الصعوبات التي  ين في تحسين أداءصصرغم مهارة المتخ  

يتعرضون إليها، بحيث تكبح السير الحسن لالتصال، هذه الصعوبات صنّفها كل من ماري فرونس وبيير 

  : )2(إلى سبع مستويات Marie France et Pierre Lebelلوبال 

مسؤولين وانعدام اإلرادة لديهم لتغيير تتمثل في عدم تقبل ال :العوائق المتواجدة على مستوى الفاعلين -أ

  .األوضاع، أي تصادم األفكار بين مختلف األجيال

  .كعدم تناسب المضمون مع االنشغاالت الحقيقية للعاملين :العوائق على مستوى المضمون -ب

  .كأن تكون الوسيلة ال تتوافق مع مضمون االتصال :العوائق المتواجدة على مستوى الوسيلة -جـ

 .كاستخدام لغة غير مناسبة مكانا وزمانا :وائق المتواجدة على مستوى التقاربالع -د

  .كوجود هياكل وجو غير مالئم لالتصال: العوائق المتواجدة على مستوى الهياكل -هـ

كأن تكون األهداف غير معروفة، غير محددة وغير قابلة  :العوائق المتواجدة على مستوى األهداف -و 

  .للقياس

 

  

     Marie France, Pierre Lebel, opcit, P 20                (1) 
   Ibid , p 28                                                                                                                                                                            (2) 
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  .كأن تحتفظ المؤسسة بمعلوماتها لنفسها وتعتبرها سرية :عوائق المتواجدة على مستوى المحيطال-د

وقصد تخطّي هذه الصعوبات، يقترح الباحثان إجراء بعض التعديالت والتحسينات على كل مستوى من 

  .المستويات المذكورة أعاله

لفاعلة في االتّصال، والمقصود هنا يجب تلبية احتياجات ورغبات األطراف ا :على المستوى األول *

  .تلبية رغبات العاملين من مختلف المستويات والمناصب التي يحتلّونها في المؤسسة

  .أن يكون المضمون مثيرا لالهتمام ومعلوماته تمتاز بالجدة والحداثة :على المستوى الثاني *

  .أن تتوافق الوسيلة مع المضمون واألهداف:على المستوى الثالث* 

  .استخدام لغة مناسبة زمكانيا: على المستوى الرابع* 

  .يجب أن تشترك مختلف هياكل المؤسسة في عملية االتّصال الداخلي:على المستوى الخامس *

  .يجب أن تكون األهداف محددة بطريقة جيدة :على المستوى السادس* 

مام بجميع المعلومات المتعلّقة يجب توظيف تقنية االستماع والمالحظة لإلل :على المستوى السابع* 

  .باألطراف المشكّلة للمؤسسة

من خالل كل ما أوردناه، نستنتج العالقة الوطيدة الموجودة بين االتصال الداخلي وأهداف المؤسسة،   

فاألول يعمل دائما ألجل الثاني، فتحديد األهداف بطريقة دقيقة يسهل من عمل االتّصال وتجعل حظوظ 

لكن هذه األهداف ليست العامل الوحيد الذي يساهم في نجاح االتصال الداخلي، بل هناك نجاحه كبيرة، 

  .عوامل أخرى سنتعرف عليها في المبحث الموالي
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  :العوامل المتحكّمة في تحديد مجال االتصال الداخلي: المبحث الثالث

صائصه وأهدافه، سنتطرق في هذا بعدما تعرفنا في المبحث الثاني على رهانات االتصال الداخلي، خ  

المبحث إلى العوامل التي تساعد على تحديد مجال عمل االتصال الداخلي والتي يمكن حصرها حسب 

  .المراجع التي تحصلنا عليها في هوية المؤسسة ومشروعها

  .االتصال الداخلي وهوية المؤسسة: المطلب األول

جود مجموعة من العناصر تساعد على تحديد هوية و Thierry Libaertيرى الباحث  تيري ليبارت   

  )1(:المؤسسة يمكن إجمالها فيما يلي

يقصد به التعرف على طبيعة النّشاط الذي تمارسه المؤسسة، المجال الذي تتواجد  :نشاط المؤسسة -أ

  .فيه وموقعها في المحيط العام، كقياس مدى مواكبتها للتطور التكنولوجي

ختلف هوية المؤسسة باختالف حجمها، فالمؤسسة الصغيرة أو المتوسطة يسود ت :حجم المؤسسة -ب

فيها االتصال غير الرسمي، في حين يحتّل االتصال المكتوب مكانة هامة في المؤسسات ذات الحجم 

  .الكبير

أنّها المقصود هنا، التّعرف على ما إذا كانت المؤسسة أحادية التّنظيم أو  :شكل تنظيم المؤسسة -جـ

في الحالة األخيرة، يجب األخذ بعين االعتبار . تملك فروعا في مختلف المناطق المحلية واألجنبية

االختالفات الثقافية الموجودة في مختلف المناطق، وبالتالي، االعتماد على المقاربة الثقافية، فالعاملون 

سة الذين ينتمون إلى نفس المؤسسة والمتواجدين في بلد آخر، لهم تصوال المؤسيختلف عن عم ر خاص

ر الذي . في الوطن األمونفس الشّيء بالنسبة للعاملين الذين لهم مكانات وأدوار مختلفة، فمثال التصو

  .يشكّله التّقني عن المؤسسة يختلف عن التصور الذي يشكّله العامل في القسم التجاري

وتقاليد، في حين تعاني المؤسسة الحديثة النّشأة من  تملك المؤسسة التي لها أقدمية عادات :األقدمية -د

فهوية المؤسسة ترتبط بالمراحل الكبرى لحياة المؤسسة وآثار . حالة القلق والخوف من اإلخفاق والفشل

  .مؤسسيها

باإلضافة إلى العناصر السابقة الذّكر، نجد العنصر الثقافي الذي يساهم هو اآلخر في تحديد  :الثقافة -ه

  .ية المؤسسة، فالمؤسسة تخلق نوعاً من الثقافة تدعى بثقافة المؤسسةهو

ا     ، فقد قدمPhilippe Ras Quinetو  Monique Brumوفيليب راسكيني " أما الباحثان  مونيك برام  

مجموعة من العوامل التي تؤثّر على هوية المؤسسة، وهي عوامل  - باإلضافة إلى العناصر األولى -

 :تشملسياسية 

  

  
      Thierry Libaert, La communication d’entreprise, Paris,économica édition, 1998,  p76.                                              (1)          
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خصائص السلطة، شخصية العاملين، فهم اإلستراتيجية االقتصادية حيث تتأثّر هوية المؤسسة بطبيعة * 

  ).1(العالقات التي تربط العاملين بالسلطة

فإن صورة المؤسسة هي التي تشكّل هويتها، هذه الصورة ،  George Pessis وحسب  جورج بيسي  

  : التي تتكون من

  .التي تشمل تاريخها، نشاطها وقيمتها: مؤسسةذاكرة ال* 

  .يعني مستقبل المؤسسة، أهدافها وكيفية استمرارها: مصيرها* 

  .تقاس بكفاءة عامليها: مهنتها* 

  ).2(الذي يشكّله الزبائن، الممولين، المنافسين والسلطات العامة: المحيط* 

  

.مشروع المؤسسةتّصال الداخلي والا: المطلب الثاني                    

إذا كانت هوية المؤسسة تعبرعن حالتها في زمن معين، فإن الهدف من مشروع المؤسسة هو تسطير   

، تحديد نقاط قوتها وضعفها، موقعها في سوق المنافسة والوسائل )الحاضر والمستقبل( مسيرة المؤسسة 

لوثيقة المكتوبة التي يدون عليها كّل ما يقصد هنا بمشروع المؤسسة، تلك ا .المستخدمة لتحقيق األهداف

وعليه، فإن الوثيقة دائمة التواجد بصفة عامة في . قامت به وما ستقوم به المؤسسة، خطّتها وأهدافها

، ورغم اختالف )3(المؤسسات اليابانية، األمريكية واألوروبية التي تستخدمها كوثيقة مرجعية لإلدارة

أن هذا ال يمنع من وجود بعض أوجه التّشابه، فمن خالل تحليل  الّالمشاريع باختالف المؤسسات إ

بترتيب المواضيع  Margerie et Rayerمضمون خمسين مشروع، قام الباحثان مارجري وراير 

  :كما يلي)4(المعالجة 

  :الخصائص الموجودة عبر مختلف المشاريع المدروسة -1

شاريع المدروسة، حيث يعد بعدا أساسيا في المشروع، هو البعد األكثر تواجدا في جميع الم: المستقبل* 

  .مستقبل دون قطيعة مع الحاضر

  .يعكس المشروع أسس وقيم المؤسسة* 

تأكيد المسؤولية الخارجية للمؤسسة، ونجد هذا خاصة في المشاريع اليابانية واألمريكية، ونادرا في * 

  .المشاريع الفرنسية

  .ة تنفيذها أو طريقة عمل المؤسسةتبرز المشاريع المكتوبة طريق* 

  

  

  

.               (1)    Paris , les éditions d'organisation,1996,p28 ,L' identité visuelle de l'entrepriseMonique Brum, Phillipe Rasquinet,       
    George Pessis, L’entreprise et son double, Paris, Dunod édition, 1993, P 03                                                                     (2) 
    Philippe Schwebig, opcit, P 96                                                                                                                                             (3) 

      Ibid, P 97                                           (4)
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  .تتميز أغلبية المشاريع باالختصار والتّنظيم* 

تسييرفعال، تدعيم العالقات الداخلية، ( أعطت هذه المشاريع، األولوية لألهداف الداخلية للمؤسسة * 

في حين  ;)ليةتشجيع اإلبداع واالبتكار، البحث عن الكفاءة، العمل من أجل الطّموح إلى مكانة دو

ربع المشاريع المدروسة، وتتمثّل في اإلهتمام باالقتصاد الدولي، ) 4/1(انحصرت األهداف الخارجية في 

  .االهتمام بالعامل االجتماعي وضرورة تحمل المسؤولية تجاه المجتمع

ت األهداف لقد اعتمدت أغلبية المشاريع على القيمة الخارجية كإعطاء األهمية للزبون، بينما ارتكز  

  .الداخلية على البعد اإلنساني للعامل

  :من خالل هذا التحليل، وجد الباحثان ثالثة أبعاد متكّررة في كّل المشاريع وهي 

  .بناء هوية المؤسسة  - أ

  .ضمان وتحقيق التّرابط  -  ب

  .تحديد أو التأكيد على أبعاد المؤسسة - جـ

  مراحل إنجاز المشروع -2

  )1(: مة تصمم على عدة مراحل نوردها كالتالييعتبر مشروع المؤسسة وثيقة ها

تتمثّل أول خطوة إلنجاز مشروع المؤسسة في التعرف واإللمام  :التعرف على أهداف المؤسسة -أ

  .بأهداف المؤسسة، وكذا التّعرف على عالقاتها بمحيطها

سؤولون على األقّل انطالقا من نتائج المالحظات األولى، يستطيع الم :تحضير أرضية المشروع -ب

  .إعطاء تصور أولي للمشروع

تعد مساهمة العاملين بتصوراتهم واقتراحاتهم في إعداد المشروع خطوة  :االشتراك في المشروع -جـ

  .ضرورية لنجاحه

يعتبر مشروع المؤسسة وثيقة مرجعية يشترط وضوحها وبساطة  :المرحلة النّهائية لتصميم الوثيقة -د

  .أسلوبها

هي مجموعة من اإلجراءات يجب اتباعها للوصول إلى مشروع مكتوب ويمكن  :ر المشروعنش -هـ

  :تلخيصها في

 .عرض الوثيقة على المديرية العامة •
 
 

  
                           Philippe Schwebig, opcit, P 137                                                                                                                                 (1) 
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القيام بحملة إعالمية داخلية تعلن عن صدور مشروع المؤسسة، وذلك من خالل جريدة المؤسسة أو  •

  .الملصقات

دام وسائل اإلعالم التي تكشف عن صورة المؤسسة أمام القيام بحملة إعالمية خارجية باستخ •

  ).األوساط المالية، السلطات العمومية( جمهورها الخارجي 

  .تطابق المشروع مع الصورة الحقيقية للمؤسسة -و

  .يتم ذلك عبر نشر ملخّص لكل األعمال االتصالية التي قامت بها المؤسسة: تقييم المشروع -ز

خاصة وأنه ناتج عن المؤسسات التي (شروع المؤسسة أداة للتّعبير عن خصوصيتها بالرغم من أن م  

، إال أن إحدى الدراسات التي تناولت تحليل مضمون مشروع أوضحت وجود )تهتم بالعالقات اإلنسانية

  :وهي )1(تشابه في القيم التي تحملها

: زت عليها جميع المشاريع المدروسة هيالمبادئ التي ركّ :على مستوى القيم السلوكية والمبادئ -1

  .العمل الجماعي، الكفاءة واإلتقان في العمل

العمل الجماعي، االتصال، : مناهج العمل التي تدعو إليها المؤسسة هي :على مستوى المناهج-2

  .التّكوين، المشاركة والتقييم

ه المشاريع، فمن جهة، تدعي لكن، الشيء الذي أضافته هذه الدراسة هو التّناقضات الموجودة في هذ

 المؤسسة اعتمادها على مدرسة العالقات اإلنسانية التي تدعو إلى تلبية حاجيات العامل، والواقع أن

المشاريع حصرت المجال األول الهتمامات المؤسسة في الميدان االقتصادي، ثم يليه االجتماعي، إذ نجد 

المشاريع، هو رفع اإلنتاجية لمواجهة )4/3(ة أرباع أن الهدف االقتصادي األول الموجود في ثالث

  .المنافسة، تحسين مردودية المؤسسة ثم يليه النجاح االقتصادي، األداء األفضل للعاملين والتنمية

أما األهداف االجتماعية التي عرضتها المشاريع، فترتكز على تلبية حاجيات العاملين داخل المؤسسة   

دية، أي اإلهتمام باالجتماعي من أجل تسهيل خدمة األهداف االقتصادية لتحقيق األهداف االقتصا

  .للمؤسسة

تعريفا  Noel Equibeg و   Luc Boyerلتعريف مشروع المؤسسة، قدم  لوك بوير و نوال إيكبيغ   

األولويات االقتصادية  وثيقة تلخّص فيها دقيقا يتضمن المحاور الكبرى للمشروع، فاعتبراه
  .)2(لمؤسسة، وكذا الطّرق والوسائل التي تستخدمها للتمكّن من تحقيق أهدافهاواالجتماعية ل

 :عموما يعبر المشروع عن ما يلي

 
 
 

  
                 Monique Brum, Philippe Rasquinet, opcit, p30.                                                                                                                  (1)        
                B Dobiecki, opcit, p 127.                                 (2) 
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  .نظرة مستقبلية لألهداف التي تصبو إليها المؤسسة -أ

اإلدارة المشتركة للعاملين والمسيرين في تطوير المؤسسة، ومن ثمةّ يعبر المشروع عن مسؤولية  -ب

  .د من أفراد المؤسسةكل فر

  .القيم المتواجدة داخل المؤسسة، فيصبح وثيقة مرجعية يستعين بها األفراد العاملون - جـ

من خالل كل ما أوردناه، يمكننا أن نستخلص بعض مميزات المشروع وهذا مهما اختلفت المؤسسة   

  :في ثقافتها، تاريخها وشخصية رؤسائها وهي

  .توبة موقّعة ومؤرخة، تذكّر بمسؤولية كّل فرد من أفراد المؤسسةالمشروع عبارة عن وثيقة مك •

  .إدارة األعضاء المشكّلة للمؤسسة، ويتطلّب مشاركة الجميع قدرة المشروع نص ديناميكي يعبر عن •

  .المشروع رسالة تدفع وتدعو إلى التّرابط داخل المؤسسة •

، هذه المشاركة تحتاج إلى األطراف الفاعلة فيها كّلإن تحقيق المؤسسة ألهدافها ال يتم إال بمشاركة   

 وكذا اإلستراتيجية التي تنوي إتباعها، وسائل وأدوات تقوم بتفسير وتوضيح األهداف التي ينتظر تحقيقها،

التي سنتطرق إليها في . يمكن تلخيص هذه الوسائل في الوسائل الشفهية، السمعية البصرية والمكتوبة

  .المبحث الموالي
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  وسائل االتصال الداخلي: المبحث الرابع

بإعتبارها األدوات التي تمور خصصنا هذا المبحث لوسائل االتصال الداخلي الموظّفة في المؤسسة،   

لقد إختلف الباحثون في تصنيف هذه الوسائل معتمدين في ذلك على عدة . من خاللها األهداف والقرارات

  .خمس مطالب التعرف على هذه الوسائل والكشف عن درجة استخدامهامعايير، لذا أردنا من خالل 

  .معايير تصنيف الوسائل: المطلب األول

قام الكثير من الباحثين بتصنيف وسائل االتصال الداخلي وفق عدة مقاييس، فنجد من صنّفها على   

م الباحث فرنسوا أساس طبيعتها، أي وسائل مكتوبة، شفهية، سمعية بصرية، ووسائل مركبة، على رأسه

  )François Goudrand )1غودرون 

يطرح هذا التّصنيف رغم سهولته ووضوحه إشكاال يتمثّل في عالقة طبيعة الوسائل بالوظيفة التي   

  .تؤديها، فتغير التّقنية هل يعني بالضرورة تغير في الوظيفة التي تؤديها؟

دوبري، طوما ديفير وإيزابل ريمون إيمانويل : لتجنب هذا اإلشكال، فضل كّل من الثالثي  

Emmanuel Dupry, Thomas Deever et Isabelle Raymand )2(  تقسيم وسائل االتّصال على أساس

  :الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه حسب ثالثة أشكال وفق األنواع الثالثة لالتّصال الداخلي، وهي

ون الهدف منها التحقيق، الكشف، التنبيه يقصد بها كّل الوسائل التي يك :وسائل االتصال الصاعد -1

  .والفحص

الشرح وتعبئة  هي كل الوسائل التي تهدف إلى التوجيه، اإلعالم، التفسير، :وسائل االتّصال النّازل -2

  .العاملين وتجنيدهم لخدمة المؤسسة

  .رض ماهي الوسائل التي تهدف إلى تحقيق التضامن بين العاملين ألجل غ :وسائل االتصال الخطي -3

عدم التّدقيق والضبط فيه، بحكم أن وسيلة واحدة يمكن أن  ما يمكن أن نقوله على هذا التّصنيف، هو  

  .*تؤدي أو تخدم االتّصال الصاعد والنّازل معا 

 Annie Bartoliأما التّصنيف الثالث لوسائل االتّصال الداخلي، فهو تصنيف الباحثة آني بار تولي   

يها الوسيلة كالقول وسائل ذات الوظيفة اإلعالمية أو وسائل ذات الوظيفة التي تؤدالقائم على أساس 

 .)3(الوظيفة االتصالية

 
 
 

  
Science com promotion 90, opcit, p66.                                                                                                                              (1) 
Ibid, P 60                                                                                                        (2) 
Annie Bartoli, communication et organisation, Paris, les éditions d’organisation, 1994, p51.                                          (3) 

  174 ص  03 انظر الملحق رقم *
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ينتقد العديد من الباحثين هذا التّصنيف، ودليلهم على ذلك الخلط الموجود بين الوظيفتين اإلعالمية 

 .واالتّصالية، فنفس الوسيلة تستطيع أن تؤدي الوظيفتين معا

 Sophie  Peter Van Deise ى جانب هذه التّصنيفات، نجد تصنيفا رابعا للباحثة صوفي بيتر فان ديزإل

على أساس معيار مدة تخزين المعلومات، كالقول الوسائل التي تحتفظ  التي صنفت وسائل االتصال الداخلي

 دة قصيرة كالجريدة الضوئية بالمعلومات لمدة طويلة كجريدة المؤسسة والوسائل التي تحتفظ بالمعلومات لم
(1) Le Journal Lumineux .  

إن التقسيم الذي رأيناه مناسبا هو ذلك الذي يمزج بين الطبيعة والدور الذي تؤديه، كأن نقول الوسائل 

  ).مكتوبة، شفهية، سمعية بصرية( ذات الدور التّعريفي واإلعالمي، مع مراعاة طبيعتها

هذه الوسائل، يجدر بنا اإلشارة إلى المقاييس الواجب توفّرها الختيار قبل أن نبدأ في التّعرف على 

  :في Aimery de Narbonne أمري دونا ربون الوسيلة المالئمة، والتي لخّصها

  .إجراء حملة التّحسيس أو جس النبض قبل انطالق الوسيلة  - أ

  .توافق الوسيلة مع كمية المعلومات المراد إيصالها للجمهور المستهدف  -  ب

  .قدرتها على استهداف الفئة المناسبة - جـ

التّوافق بين المضمون الذي تقدمه الوسيلة والوسط المؤسساتي، حيث يتوقف نجاح الوسيلة على مدى  - د

  .تطابق الصورة التي تعكسها مع الحقيقة

  (2).يجب اختيار الوسيلة التي تكون تكلفتها في حدود الميزانية التي حددتها المؤسسة: تكلفتها -هـ

  :الوسائل المكتوبة: المطلب الثاني

  : وسائل ذات الدور التّعريفي واإلعالمي - 1

  :يلي تستعملها المؤسسات ألغراضها االتصالية الداخلية، يمكن ذكرها فيما

 ا ال تتعدىكتيب مدة صالحيتهأو أتي سواء على شكل ورقة، تشكل ثابت،  اليس له :بطاقة المؤسسة* 

  . كّل المعلومات المتعلّقة بالمؤسسة، نشاطاتها ومنتوجاتها على هذه البطاقة تشمل. السنة الواحدة

األسئلة األولية التي  لىيقدم إلى العامل الجديد الذي يلتحق بالمؤسسة حيث يجيب ع :دفتر االستقبال* 

 .يطرحها

  

 
 

  , guide de centre de formation et                                 (1)les supports d’information dans l’entrepriseSophie Peter Van Deise,   
 de perfectionnement des journalistes, P 23 

(2)                      ris, Eyrolles édition, 1991, p 27, deuxième édition, PaLa communication d’entrepriseAimery de Narbonne,   
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صل على المعلومات التي ، وذلك بحجة أن العامل سيتح)1(هذه الدفاتر قليلة االستعمال في المؤسسات

يشرح دفتر االستقبال، الهيكل التنظيمي للمؤسسة،  .يريدها عند اندماجه مع بقية العناصر المشكّلة للمؤسسة

تنظيمها اإلداري، قواعدها الداخلية وطبيعة نشاطها، كتقديم فهرس لمنتجاتها، كما يتطرق في صفحاته إلى 

  .شرح الخطّة واألهداف العامة للمؤسسة

عبارة عن رسالة موقّعة من المدير العام، تتوجه إلى كافة  ):العاملين(رسالة إلى المستخدمين  •

  .أطراف المؤسسة، تعالج موضوعا معينا يتعلّق بحالة المؤسسة كمرسوم جديد على وشك التّطبيق

  )2(هذه الرسالة قليلة االستعمال من طرف المؤسسات الفرنسية مقارنة بالمؤسسات اليابانية

  .تطبيق مرسوم جديدتستخدم لنشر معلومات مستعجلة وهامة كقرار : الفالش أو الومضة اإلعالمية* 

  .المواليفي القسم يتم التّفصيل فيها  :جريدة المؤسسة* 

تلخيص لجملة المقاالت المتعلّقة بالمؤسسة، والتي وردت في الصحافة اليومية،  هي :المجلة الصحفية* 

  :لّة الصحفية إلى ثالثة أركان وهيوعموما تقسم المج

  .يورد فيه المقاالت المتعلّقة بالمؤسسة:  حياة المؤسسة:الركن األول

يورد فيه المقاالت المتعلّقة بالفروع التابعة لهذه المؤسسة : حياة المجموعات الفرعية :الركن الثاني

  .والمنتشرة في مختلف الرقع الجغرافية

  :مؤسسة، ويورد فيهمحيط ال: الركن الثالث

  .المقاالت المتعلقة بالمنافسين -

  .المقاالت المتعلقة بنشاط المؤسسة -

  .)3(المقاالت المتعلقة باألبحاث والتحقيقات التي تدخل في مجال اهتمام المؤسسة -

ال تتطلّب هذه الوسيلة الكثير من األموال، فهي سهلة التنفيذ، تتوافق مع المعلومات البسيطة  :الملصقات* 

  :تنشر الملصقات أربعة أنواع من المعلومات وهي. المضبوطةو

يجبر القانون مدراء المؤسسة على نشر بعض المعلومات المتعلّقة بالصحة، األمن،  :معلومات قانونية -أ

 .الحقوق والواجبات األساسية للعاملين

  

 
 

              Annie Bartoli, opcit, p78.                                                                                                                      (1) 
            Marie Hèlène Westphalen, le communicator, opcit, P 81           (2) 
            Martine Ternois, La communication de l’entreprise, deuxième édition, Paris, édition d’organisation, 1996, p 83.         (3)                  
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ج السنوية أو المقاالت كالنتائ(يستخدم لنشر معلومات مهنية واقتصادية : معلومات تسلسلية - ب

كنشر رزنامة تحدد فيها األيام التي تكون فيها (، معلومات تطبيقية )كظروف العمل( ، اجتماعية )الصحفية

  ).قاعات االجتماعات مشغولة أو تاريخ العطل

كبرنامج المساعدة للحصول على : )(extra professionnelleمعلومات تتعدى المستوى المهني -جـ

  .التي قد يحتاجها العامل في التحضير لعطلته  اوين لوكاالت السياحةسكن أوعن

  . يستطيع العاملون استخدام هذا الملصق كوسيلة للتعبير: معلومات العاملين - د

تعاني الملصقات من اإلهمال الكبير في المؤسسات، إذ أن نصوصها جافّة ومكتظّة، نمط الكتابة عليها   

يفضل نشر المعلومات  ،لتصحيح هذه العيوب. ان وضعها غير مناسبصغير جدا يكاد ال يرى ومك

القصيرة بخطّ واضح مع ذكر المكان الواجب التوجه إليه للحصول على التّوضيحات الالزمة، وكذا 

  .)1(اختيار المكان المناسب لنشر الملصقات

  : هيتشمل كّل الوثائق المستخدمة لتسهيل العمل في المؤسسة و : وثائق العمل -2

  .رسالة داخلية تحتوي على مجموعة من التوجيهات بتنظيم العمل :مذكرة العمل* 

هو ملخّص لموضوع ما أو اجتماع معين يساعد على اتخاذ قرار معين، ويتواجد  :التقرير المكتوب* 

  :على ثالثة أنواع

اقتراح مجموعة من يعالج موضوعا عالقا في المؤسسة، ويحاول  : Rapport d’étude :تقرير دراسة -أ

  . الحلول

هو ذلك التقرير الذي تعده المؤسسة في : Rapport d’opportunitéتقرير الفرصة أو المناسبة  -ب

  .المناسبات فقط كحصولها على مناقصة مهمة

هو دراسة وثيقة ما تعالج موضوعاً معيناً، الهدف منه ليس  :Rapport Résuméالتقرير الملخص -جـ

يتكون التّقرير غالبا من صفحتين إلى . و اقتراح حلول، وإنّما الغرض منه هو التّلخيصإعطاء قرارات أ

 . ثالث صفحات، يعرض في البداية المشكل، فالحلول الممكنة، ثم الخاتمة

  :الوسائل المكتوبة ذات الدور الحواري-3 

تدعو إلى التّفاعل، فهي  تختلف هذه الوسائل عن الوسائل ذات الدور اإلعالمي في كونها وسائل لينة  

  :نجد بينهامن . تهدف إلى الحوار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

تعطي هذه العلبة إمكانية تقديم العاملين اقتراحاتهم لإلدارة حول كل ما يتعلّق بحياة  :علبة األفكار* 

Thierry Libaert, opcit, p 92.                                (1) 
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منة وراء هذه يمكن حصر األهداف الكا. المؤسسة، وذلك عن طريق األوراق التي يضعونها في العلبة

  :الوسيلة في

  .تحسين سيرورة اإلنتاج، وذلك باألخذ بعين االعتبار اقتراحات العاملين - 1

 .تحسين الجو الداخلي، وذلك بالسماح للعاملين بالتّعبير عن آرائهم - 2

  :الوسائل الشفهية: المطلب الثالث

  :الوسائل ذات الدور الحواري - 1

  :يمكن إجمال أهمها في الوسائل التالية

بين إطارين، تسمح بالحديث  تجمع المحادثات الرسمية غالبا بين المدير ومساعده أو: المحادثات *

  .ومعالجة موضوع معين للتعرف على وجهة نظر كّل طرف

  .)1(في بعض المؤسسات، ال وجود لهذه المحادثات الرسمية رغم جدية وسرعة االتّصال فيها

وع من الوسائل للعاملين رغم اختالف مناصبهم بالحديث والتكلّم بكل يسمح هذا النّ :المحادثات الفردية* 

حرية، فالمدير، اإلطار أو العامل البسيط يناقشون ويعالجون أمورا تهم المؤسسة التي يشتغلون فيها، لكن 

  :من صعوبات استخدام هذه الوسيلة نجد

  .ه الوسيلة اصطناعيةبالنسبة لألفراد الذين يلتقون يوميا ويتحدثون، تصبح هذ -أ

بالنسبة للمؤسسات المسيرة على أساس نظام التّسلسل الهرمي، العامل ينتابه الخوف والقلق عندما  -ب

في هذه الحالة ال وجود التّصال متبادل وإنما يبقى الحديث من طرف ( يقف وجها لوجه أمام مديره، 

  ).واحد فقط

  :الجتماعاتيمكن التّمييز بين نوعين من ا: االجتماعات* 

وليهم، يناقشون ؤيضم هذا النوع من االجتماعات عدداً من اإلطارات ومس :اجتماعات تبادل الخبرات -

من إيجابيات هذا النّوع . موضوعا مهما ويخرجون بتوصيات تأخذ شكل تقارير، توزع على بقية العاملين

 .ةمن االجتماعات هو إمكانية تعبير كل واحد عن رأيه بطريقة مباشر

عبارة عن اجتماعات داخلية، مهمتها إعالمية، تتوجه سواء إلى كّل العاملين في  :اجتماعات إعالمية -

 :من المواضيع المعالجة في مثل هذه االجتماعات نجد. المؤسسة أو إلى فئات محددة

ياة المؤسسة، تشمل كّل المواضيع التي تتعلّق بح :المواضيع التي تدخل في ميدان السياسة العامة -أ

  .تقنيات اإلنتاج واالستراتيجية العامة التي تتّبعها

 

  

                  Annie, Bartoli, opcit, p 79.                              (1) 
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المقصود هنا، المواضيع التي تتحدث عن المنافسة، : المواضيع التي تدخل في الميدان التجاري -ب

  .األسواق التي اكتسبتها المؤسسة أو النتائج التي حققتها

  .االقتصادي الذي تتواجد في سياقه المؤسسةالمحيط السياسي و : المواضيع التي تتحدث عن -جـ

بالنسبة لإليجابيات، فإن االجتماع يسمح بمالحظة ردود أفعال . ككّل الوسائل، لالجتماع إيجابياته وسلبياته

  :أما العوائق أو السلبيات فتتلخّص في، المشاركين مباشرة

  .عدم االنتباه، خاصة إذا طالت مدة االجتماع  - أ

الدراسات أن الرسائل، النتائج والتوصيات التي تقدم في االجتماعات غير مفهومة أثبتت : التشويه  -  ب

  .)1(وتؤول بطريقة خاطئة

ن من المشاركة في والعامل أثناء اإلجتماعات غامضةالمصطلحات الفاظ واألليمنع استخدام : الصمت- جـ

  .النّقاش

  :ما يليلنجاح االجتماعات، يقترح مجموعة من الباحثين  :التّوصيات

  .تحديد الهدف المرجو من االجتماع بطريقة واضحة -

  .تحديد المدة الزمنية لالجتماع -

  .تقديم الوثائق والموضوعات التي ستناقش قبل انعقاد االجتماع -

  )تنظيم النقاش داخل االجتماع(االستماع لجميع األطراف  -

 .)2(االستمرار والمواصلة في انعقاد االجتماع -

  :ور اإلعالميالوسائل ذات الد -2

عبارة عن مجموعة من المعلومات مسجلة على جهاز  :Le journal Téléphoniqueالجريدة الهاتفية * 

تحتوي هذه الجريدة على  .لمدة تتفاوت من ثالثة إلى خمسة دقائق répondeur téléphonique الهاتف 

العاملين، كما فعل ذلك ثالثة معلومات مختصرة وموضوع مفصل يرتكز على مقابلة تجرى مع أحد 

 تبثّ يوميا 18/90تحت تصرفه جريدة هاتفية تحت رقم  وضع مثالً، حيث BNPالبنك الفرنسي 

 
 
 

  

 
                  Marie Hélène Westphalen, dictionnaire de la communication et les pratiques professionnelles de la communication     (1) 

                 Paris, triangle édition, 1992, p 760.                                                                                 
                 Thierry Libaert, opcit, P 53.                                                                                                                                                (2)             
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أهمية هذه الوسيلة،  Gérard Gauchetالسياق يبرز مسؤول االتّصال الداخلي جيرار غوشي نفس في 

ف كوسيلة إعالم كان البنك بحاجة إكتشفنا، أثناء األزمة مدى سرعة وفعالية الهات: "حيث يقول

 :إنطالقا من هنا، حدد غوشي األهداف المنتظرة من الجريدة الهاتفية فيما يلي.)1("إليها

  .توضيح سياسة البنك •

  .إعطاء صورة ديناميكية عن البنك •

  .التعريف باألطراف الفاعلة داخل البنك •

  .تشجيع االتصال الصاعد •

  :بصريةالوسائل السمعية ال: المطلب الرابع

المؤسسات الفرنسية التي تحتوي على أكثر من خمسين  )4/3(تتواجد هذه الوسائل في ثالثة أرباع   

  :وتفضل استخدامها لألسباب التالية )2(عامل

  .تخاطب هذه الوسيلة العاطفة أكثر من العقل - 1

الصور ترسخ األثر الذي تتركه هذه الوسائل، حيث أثبتت الدراسات أن الرسائل التي ترفق بفعالية  - 2

  .، فالصورة تقوم بدور الترسيخ)3(في األذهان أكثر من الرسائل المكتوبة

  .التحكم في التقنية المستخدمة - 3

  :إن اختيار الوسيلة السمعية البصرية المناسبة ال يكون تلقائيا، بل يخضع إلى مجموعة من المقاييس

  .لوسيلة أن تخدم أهداف المؤسسةتوافق األهداف مع الوسيلة المختارة، حيث يجب على ا :أولها

  .توافق الوسيلة مع طبيعة الرسالة التي تريد تمريرها :ثانيها

  .توافق الوسيلة مع حجم المستقبلين :ثالثها

  .عادات المؤسسة في استخدام هذا النوع من الوسائل :رابعها

  .أن تكون تكاليف الوسيلة في حدود الميزانية :خامسها

  :الميالوسائل ذات الدور اإلع - 1

  :يمكن حصرها في الوسائل التالية

الهدف من فيلم المؤسسة هو التعريف بالمؤسسة أو البعض من جوانبها، فيستطيع أن  :فيلم المؤسسة •

 ففي الميدان االقتصادي، يستطيع الفيلم أن يعلن عن النتائج المحققة :يعالج معلومات في ميادين مختلفة

 .الكفاءات التي تحتوي عليهامن قبل المؤسسة، يشرح اإلستراتيجية و

  
            Yves Dewulf, La communication audiovisuelle au service des entreprises, Paris, Eyrolles édition, 1991, p 74.        (1) 
            Thierry Libaert, opcit, P 55.                                                                                                                                          (2)     
            Sophie Van Deise, opcit, p 53.                                                                                                                                      (3) 
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. يعالج الفيلم الحياة داخل المؤسسة ويعرض التعليمات األمنية المعمول بها: أما في الميدان االجتماعي

  .بينما يتطرق الفيلم في الميدان التقني إلى عرض ملخص أهم البحوث التي تتعلق بنشاط المؤسسة

، فبعد مشاهدته يمكن للعاملين مناقشة وتقديم حلوال يمكن للفيلم أن يتحول إلى وسيلة اتصال ومحادثة

ونظراً ألهميته فقد شكلت أفالم المؤسسة في سنوات . ض لها موضوع الفيلملبعض الجوانب التي تعر

  .)1(من سوق السمعي البصري) %20(التسعينات عشرين بالمائة 

علومات، يوضع في غالب عبارة عن لوح تنشر فيه الم :Le Journal Lumineuxالجريدة الضوئية* 

  .ويسمح بنشر كل المعلومات المتعلقة بنشاطات المؤسسة في أوانها األحيان عند مدخل المؤسسة

توجه إلى كل األطراف المشكلة للمؤسسة أو البعض منها، فنجد مثال مؤسسة  :الجريدة المصورة*

BULL  وضعت شبكة من التلفزيونات تحت عنوانChannel bull  رتين تتوجه بهما إلى التي تبث نش

تبث كل ثالثة أشهر وتتوجه إلى أربعة آالف  ،(Manager)النشرة األولى تحمل عنوان  جمهور مختلف

أما الثانية، فهي تحمل .إطار في المؤسسة، الهدف منها الحديث عن التغييرات والتجديدات في المؤسسة

في قطاعات التسويق والتجارة، تبث  ، تتوجه إلى ثالثة عشر ألف عامل)Magazine Business(عنوان 

  .)2(مرة واحدة في الشهر على الساعة التاسعة والنصف

إن الوسائل السمعية البصرية ال تلغي في أي حال من األحوال الوسائل المكتوبة، فنجد عند  شركة   

يدة التكامل في استخدام هذه الوسائل، حيث تشكل المواضيع التي ذكرت في الجر (Renaut)" رونو"

من هذا التكامل هو قياس مدى قدرة الهدف  .(Synchro)" سانكرو" المصورة فهرسا للجريدة المكتوبة 

  )3(العاملين على تذكر المواضيع، ترسيخها واستيعابها

  :الوسائل ذات الدور الحواري - 2

  :هذه الوسائل هي
خاص هي وسيلة اتصال بالصوت والصورة، تربط بين األش :المحاضرة عن طريق الشاشة •

المتباعدين والمنتشرين في مختلف الرقع الجغرافية عن طريق تواجدهم أمام جهاز إعالم آلي 

وكاميرا، تسمح هذه الوسيلة باجتماع أكبر عدد من المشاركين عن بعد ويتراوح استخدامها ما بين 

 .)4(عشرة إلى عشرين ساعة شهريا

  

  

  

 
 
 

              Yves Dewulf, opcit, P 74.                                                                                                                                               (1) 
              Sophie Van Deise, opcit, P 34.                                                                                                                                        (2)          
              Ibid,  p 65.                                                                                                                                                                       (3)   
              Ibid, p 65         )4                                                                                              (                                                                         
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  :والتوقعات االقتصادية في سنوات التسعينات أنلقد أوضحت الدراسة التي قام بها مكتب اإلعالم 

  .من المصاريف االتصالية هي مصاريف الهاتف68%

  .من المصارف االتصالية هي المصاريف التلماتية 14%

  .من المصارف االتصالية هي مصاريف الوسائل المكتوبة 12%

  ".يق الشاشةالمحاضرة عن طر"من المصارف االتصالية هي مصاريف الوسيلة الحوارية  16%

  .)1( %60وفي اآلونة األخيرة تزايد الطلب على الوسيلة الحوارية المحاضرة عن طريق الشاشة بنسبة 

هي وسيلة اتصال تسمح ببث رسائل عن طريق جهاز إالعالم آلي متصل  :الرسائل اإللكترونية* 

ذه الوسيلة لتربط بين تستخدم ه) Digital équipement(باستخدام الخطوط الهاتفية، ونجد أن مؤسسة 

  )2(مائة وعشرون ألف عامل منتشر في العالم

تبدو لنا أهمية هذه الوسائل في خدمة االتصال الداخلي من خالل التحقيق الذي قامت به إحدى   

  :الوكاالت االتصالية، حيث أوضحت أن الوسائل األكثر استخداما هي كالتالي

  .اعاتمن األشخاص المستجوبين يفضلون االجتم 75%

  .من األشخاص المستجوبين يفضلون جريدة المؤسسة % 67

  .)3(من األشخاص المستجوبين يفضلون الملصقات 64%

إذن، الوسائل األكثر توظيفا في المؤسسات الفرنسية هي االجتماعات أوال، جريدة المؤسسة ثانيا   

 .والملصقات ثالثا

  :تقييم الوسائل الداخلية: المطلب الخامس

يد من الباحثين بتقييم وسائل االتصال الداخلي، نذكر منهم ماري إيالن واستفالن في كتابها قام العد  

)Le communicator( فرونك كورميري وأالن ميلون ، Alain Milon, Frank cornerais  في كتابهما

)la communication ouverte (ومارتين تيرنو في كتابها(La communication de 

l’entreprise).  

نالحظ أن تقييم هذه الوسائل متقارب لدى هؤالء الباحثين مع وجود بعض االختالفات الطفيفة،   

والتقييم الذي اعتمدنا عليه في هذا البحث هو ذلك الذي قدمته مارتين تيرنو وذلك نظرا لدقته، حيث 

عالقة صنفت هذه الوسائل حسب طبيعتها إلى وسائل مكتوبة، سمعية بصرية وشفهية، وأبرزت ال

 :الموجودة بينها وبين كل عنصر من العناصر التالية

 
 

  
                   Sophie Van Deise, opcit, P 34.                                                                                                                                       (1)     
                   Ibid,  p 56.                                                                                                                                                                       (2) 
                   Promotion science com, 1990, opcit, p67.                                                                                                                      (3) 
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  أي نوع من االتصال تخدمه الوسيلة ؟: أشكال االتصال* 

  سرعة بث المعلومات، أي ما هي الوسيلة التي تبث المعلومات بطريقة سريعة ؟* 

  ما هي الوسيلة األقل تكلفة؟: تكلفتها* 

  .التي تتوافق مع طبيعة الجمهور المستهدفمدى استهدافها للجمهور، أي الوسيلة * 

، أي ما هي الوسيلة التي تدعم وتساهم في تكوين )المستوى العالقاتي( قدرتها على تكوين العالقات * 

  العالقات داخل المؤسسة ؟

  .دقة المعلومات* 

  مدة المعلومات، أي ما هي الوسيلة التي تقوم باالحتفاظ بالمعلومات لمدة طويلة ؟* 

  .تها على ترسيخ المعلومات في ذهن المستمع، القارئ أو المشاهد من عمال المؤسسةقدر* 

  .مساهمتها في سير العمل* 

ترى الباحثة مارتين تيرنو أن كل الوسائل بما : بالنسبة للوسائل المكتوبة وعالقاتها بأشكال االتصال -أ

، الجريدة، المجلة الصحفية، دفتر فيها رسالة إلى العاملين، مذكرة العمل، فالش إعالمي، الملصقة

في حين تعد علبة األفكار الوسيلة الوحيدة التي تدعم . االستقبال، تساهم في تدعيم االتصال النازل

  .االتصال الصاعد

الوسائل التي تمرر المعلومات بطريقة سريعة  :بالنسبة لعالقة الوسائل مع سرعة بث المعلومات-ب

  .، مذكرة العمل، فالش إعالمي، ملصقة)رسالة المديرأو (رسالة إلى العاملين : هي

  .علبة األفكار، المجلة الصحفية: بطريقة أقل سرعة

  .دفتر االستقبال و الجريدة: بطريقة بطيئة

ترى مارتين تيرنو أن رسالة إلى العاملين، فالش إعالمي،  :بالنسبة للوسائل وعالقتها بالتكلفة -جـ

ائل األقل تكلفة، تليها المجلة الصحفية ودفتر االستقبال في حين نجد أن الملصقة، ومذكرة العمل هي الوس

  .الجريدة هي الوسيلة األكثر تكلفة

ترى الباحثة أن مذكرة العمل، رسالة إلى  :بالنسبة للوسائل وعالقتها بمدى مساهمتها في سير العمل -د

  .سير العمل في المؤسسة المستخدمين أو العاملين، الملصقة، بيان االجرة، كلها وسائل تسهل

فإن رسالة إلى العاملين، مذكرة العمل  :العاملين قتها بقدرتها على استهدافبالنسبة للوسائل وعال -هـ

، في حين قدرة الوسائل األخرى العمالوبيان االجرة، هي الوسائل التي تستطيع استهداف أكبر فئة من 

  .محدودة
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فإن الوسائل المكتوبة ال تشجع على تكوين  توى العالقاتي،أما على مستوى بناء العالقات أو المس -و

  .عالقات بين العاملين داخل المؤسسة

  .فإن كل الوسائل تعمل على بث معلومات دقيقة باستثناء الملصقة :بالنسبة لدقة المعلومات -ي

كار تستطيع فإن كّل الوسائل ما عدا الملصقة وعلبة األف بالنسبة للوسائل التي تخزن المعلومات، -ز

  .االحتفاظ بالمعلومات لمدة طويلة

ترى الباحثة أن كّل الوسائل لها قدرة على ترسيخ المعلومات ما عدا علبة األفكار التي ال تهدف  -ح

  *. أساسا إلى ترسيخ المعلومات، في حين قدرة الملصقة على ترسيخ المعلومات محدودة

  :بالنسبة للوسائل الشفهية

لمحادثات وسيلة تستهدف أكبر عدد من العاملين، تخدم االتصال النّازل، الصاعد ترى الباحثة أن ا  

كما تساعد في تكوين عالقات بين العاملين، هذا باإلضافة إلى دقّتها في . والمتبادل وتساهم في سير العمل

  .رسيخأما بالنسبة لقدرتها على التخزين فهي ضئيلة مقارنة بقدرتها على الت. تمريرها للمعلومات

تكلفتها ضئيلة، تساهم في سير العمل، تسهل االتصال النّازل أوال، ثم فبالنسبة لالجتماعات العامة،   

أما على المستوى ). متوسطة(االتصال الصاعد بدرجة أقلّ، وقدرتها على نشر المعلومات الدقيقة محدودة 

العاملين محدودة، حيث أنّها حظيت بإشارات العالقاتي، فإن مساهمة هذه الوسيلة في بناء العالقات بين 

 +)-.(  

ة أي سهلة التّنفيذ، ئيلفإنّها وسيلة إعالمية تخدم االتّصال النّازل، تكلفتها ض: بالنّسبة للجريدة الهاتفية  

تحمل معلومات دقيقة، لها قدرة كبيرة في ترسيخ المعلومات، في حين تعد سرعتها في نشر هذه 

  .  **المعلومات متوسطة

  :بالنسبة للوسائل السمعية البصرية

ترى الباحثة مارتين تيرنو أن كّل الوسائل تساهم في تدعيم االتصال النازل، بينما  :أشكال االتصال -أ

  تخدم وسيلة اإلعالم اآللي األشكال الثالثة لالتصال

وت وعبر جهاز ترى الباحثة نفسها أن الرسائل عبر مكبرات الص :السرعة في نشر المعلومات -ب

اإلعالم اآللي هي الوسائل التي تعمل على نشر المعلومات بطريقة سريعة، تليها الجريدة المصورة 

  .والفيديو في مرتبة ثانية

الرسائل عبر مكبرات الصوت واإلعالم اآللي هي الوسائل األقل تكلفة، مقابل  :تكلفة الوسيلة -جـ 

  .الجريدة المصورة، الفيلم والفيديو
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كّل الوسائل تعمل على بثّ معلومات دقيقة، بينما قدرتها على التّخزين ضعيفة، ما  :دقّة المعلومات -د

  .عدا الفيديو في حالة إرسال األشرطة إلى بيوت العاملين

فإنّها متوسطة بالنسبة لجهاز اإلعالم اآللي، جيدة للفيديو في حالة : قدرتها على ترسيخ المعلومات -هـ

  . في شكل أشرطة فيديو وضعيفة في الوسائل األخرى توزيعها

  .* ضعيفة ما عدا الفيديو في حالة إرسال األشرطة إلى بيوت العاملين :قدرتها على التخزين -و

، نستطيع القول بأن االتّصال الداخلي هو الدراسة وتطبيق ماتناولناه في هذا الفصلإذن من خالل كل   

توظّفها المؤسسة للربط بين العاملين ومحاولة خلق عالقات ورباطات  مجموع األبعاد والوسائل التي

بينهم، الهدف منه تحسيس العامل بضرورة وأهمية مساهماته في تطوير المؤسسة، ومن ثم دفع سيرورة 

  .اإلنتاج، خاصة بعدما أكّدت الدراسات على العالقة الوطيدة الموجودة بين االتّصال الداخلي واإلنتاج

ن تحقيق المؤسسة ألهدافها اإلتصالية ال يكون إال إذا اهتمت بالبعد االجتماعي للعامل وحاولت تلبية إ  

، وكذا إشراكه في مختلف النشاطات التي تقوم بها المؤسسة، منها تصميم مشروع هوانتظاراتحاجاته 

وطموحاتها، هذه الطّموحات ، فيسطّر مسيرتها، اهتماماتها هترتكز عليالمؤسسة الذي يعتبر األساس الذي 

التي ال يمكن أن تتحقّق دون مساهمة األطراف الفاعلة في المؤسسة، أال وهي العاملون باختالف 

احترام قوانين التّقارب، أحد الشّروط األساسية لنجاح  يعدباإلضافة إلى العامل االجتماعي، . مراتبهم

في توظيف تقنية االستماع، اختيار المكان األفضل االتصال الداخلي، هذه القوانين التي يمكن تلخيصها 

  .والمناسب لنشر المعلومات، واستخدام لغة بسيطة واضحة أثناء معالجتها للمعلومات

من الوسائل التي توظّفها المؤسسة لخدمة االتّصال الداخلي نجد المكتوبة، الشفهية والسمعية البصرية،   

الباحثين، والدليل على ذلك التصنيفات العديدة والمختلفة، إما  هذه الوسائل نالت حظا من بحوث ودراسات

حسب الطبيعة أو الدور الذي تؤديه الوسائل، وسنتناول في الفصل الثاني أحد أنواع هذه الوسائل، أال 

 .وهي صحافة المؤسسة بكل أنواعها الداخلية، الخارجية والمختلطة
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تستخدمها المؤسسة سواء إلعالم عامليها، إذا كان  التي اإلتصالبر صحافة المؤسسة إحدى وسائل تعت

األمر يتعلّق بالصحافة الداخلية، أو لتوطيد العالقة مع محيطها الخارجي من ممولين، زبائن، بنوك 

األنواع، خصصنا أربع  ومساهمين، إذا كان األمر يتعلّق بالصحافة الخارجية، وقصد التعرف أكثر على هذه

مباحث، نحاول في األول التّعرف على بدايات صحافة المؤسسة ثم أنواعها، وبعد التّركيز على أحد أنواع 

هذه الصحافة أال وهي الصحافة الداخلية، نعالج في المبحث الثالث الرهانات المتوقعة من هذا النوع، مع 

  .عرض نموذج منه في المبحث الرابع

  .نشأة صحافة المؤسسة: األول المبحث

سنعرض في هذا المبحث المخصص لصحافة المؤسسة من خالل ثالثة مطالب إلى المراحل   

صحفيي المؤسسات الفرنسية، والتاريخية لظهور هذا النّوع من الصحافة، والدور الذي قام به اتحاد صحف 

ية التي من المفروض أن تطغى عليها، وفي حتى يتم االعتراف بأهميتها والتأكيد على الخاصية االجتماع

األخير نحاول تلخيص أهم المبادئ الجديدة التي يجب أن تعمل بها صحافة المؤسسة لمواكبة التّطورات 

  .التكنولوجية

قبل التّطرق إلى المراحل التي مرت بها صحافة المؤسسة، يجدر بنا اإلشارة إلى تعريفها، فالمصطلح   

الصحافة، وظيفتها إعالمية وباقترانها بلفظ مؤسسة أصبحت تعمل في . افة ومؤسسةصح: يتكون من شقّين

إطار محدد، أال وهو المؤسسة التي تتواجد فيها، قراؤها هم كل أصناف العاملين المتواجدين في المؤسسة، إذا 

ية غرضها تحسين تعلّق األمر بالصحافة الداخلية، الزبائن والسلطات العمومية إذا كانت الصحافة خارج

وبصفة عامة، فإن صحافة المؤسسة هي كل المطبوعات ذات صدور منتظم . وتطوير صورة المؤسسة

  .موجهة إما لتحسين االتصال الداخلي أو الخارجي، وذلك سواء جاءت على شكل رسالة، جريدة أو مجلّة
 

 .المراحل التّاريخية لصحافة المؤسسة: المطلب األول
  

 :المراحل التي مرت بها صحافة المؤسسة إلى أربعة Pascal Lardellierسكال الردوليي  قسم الباحث با
  

  :1940-1860: المرحلة األولى

تعتبر صحافة المؤسسة خاصية من خصائص المجتمع الصناعي حيث يرجع ظهورها إلى النّصف   

 . )1(األول من القرن التاسع عشر

 
 
 George Donnet, la presse d’entreprise, Paris, liaison édition, 1994, p34                                                                     (1) 

 

نشأتها وتطورها: صحافة المؤسسة 
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 La centrale(في ألمانيا عندما أنشأ المركز األلماني للشراء لقد سجل أول ظهور لصحافة المؤسسة

Allemande d’achat ( 1834مطبوعة سنة)هدفها الربط بين مختلف العاملين وتعريفهم بواجباتهم     ،)1

بعد هذا التاريخ، وبالتحديد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عرفت العديد من المؤسسات . وحقوقهم

 .أوربا وأمريكا الشمالية إصدار مطبوعات وجرائد مختلفةفي كل من 

             "صندوق التوفير"مع جريدة 1882 أما عن صحافة المؤسسة في فرنسا، فلقد كانت بداياتها عام 

(Le journal des caisses d’épargne) )2( هة  التيجاءت على شكل مجلّة ذات الطّبعة الفاخرة موج

رين والمهنيصياح الديك" ظهور جريدة  1912ين المحترفين، تلتها في جانفي للمسي" (chant du coq) 

 groupe)" المجموعة الشعبية للتأمينات"تحمل إسم  1975لشركة التأمينات، التي أصبحت منذ سنة 

populaires d’assurance()3(.  

ن البداية الحقيقية لصحافة منذ هذا التاريخ ومختلف المؤسسات الفرنسية تشهد صدور عدة عناوين، لك  

    : بعنوان 1918المؤسسة في فرنسا والمقصود هنا جريدة تتوجه إلى كافة العاملين كانت في جويلية 

  )4( Bulletin des usines Peugeot)" كشف ورشات بوجو"

  :1980-  1945: المرحلة الثانية

 لويسفة المؤسسة، حيث أدرك مرحلة هامة في تاريخ صحا 1955-1945تعتبر الفترة الممتدة من 

أهمية الجريدة داخل المؤسسة كعنصر للتطور اإلجتماعي، فأكد على  1945سنة  Louis Geoffroyجوفروي

  .)5( تحول الصحافة إلى موضوع انتقاد العديد من الباحثين وذلك نتيجة للتطور الذي أحرزته

نتماؤها ووالؤها للمديرية العامة خاصة من يسند هذا الباحث عدة انتقادات لصحافة المؤسسة، أهمها ا  

  .ناحية التمويل، هذا ما يجعل من حريتها مسألة نسبية

لقد شهدت هذه الفترة كذلك حدثاً هاماً تمثل في نشأة وميالد اتحاد الصحف وصحفيي المؤسسات   

  .، هذا االتحاد الذي اعترف رسميا بأهمية صحافة المؤسسة1947الفرنسية سنة 

كن قوله إلى حد اآلن هو أن وجود صحافة المؤسسة يرجع إلى سنوات، لكن االعتراف بها إذن، ما يم

وظهورها علنيا جاء متأخرا إلى أن ظهر اتحاد صحف وصحفي المؤسسات الفرنسية الذي خصص ابتداء من 

.ةفاوذلك بغرض تشجيع هذا النوع من الصح ،)6( ألحسن جريدة مؤسسة" األوسكار" جائزة  1956سنة   

 
 
 
 
 
 

Pascall Lardellier, le journal d’entreprise, Paris, les éditions d’organisation1998, p20.                                              (1) 

George Donnet, opcit, p 34.                                                                                                                                          (2) 

Yves Agnès, Michel durier, opcit P48                                                                                                                          (3) 
George Donnet, opcit, p 34                                                                                                                                           (4) 
Pascall Lardellier, opcit, p 34.                                                                                                                                       (5) 
Ibid, P 202.                                                                                                                                                                    (6)     
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  :1990-1981: لمرحلة الثالثة

تعد الثمانينات العصر الذهبي لالتصال، حيث ظهرت أبعاد اقتصادية، سياسية وتكنولوجية حاولت أن   

تجعل منه قيمة عليا، فباإلضافة إلى إنشاء حكومة اليسار لوزارة االتصال، ظهور تكنولوجيات جديدة 

، وكذا فتح عدة مدارس خاصة لتدريس االتصال، قامت العديد لالتصال ميالد العديد من الوكاالت اإلشهارية

  .من المؤسسات بإنشاء مديريات وأقسام مكلّفة بتنظيم االتصال وإرساء قواعده

 27في La loi Auroux) (" أوركس"زيادة على هذا، سجلت فترة الثمانينات التصويت على قرار   

على حريات العاملين في المؤسسة،  والذي ينص )1(1982أوت  04ودخوله حيز التنفيذ يوم  1982 جويلية،

خاصة تلك المتعلقة بحرية التعبير داخل المؤسسة، أي وبعبارة أخرى، من حق كل فرد عامل أن يعبر عن 

   .آرائه وأن يكون على علم بما يجري في المؤسسة

ضعف ، صدور العديد من عناوين صحف المؤسسات، وهذا رغم ال1990-1985لقد شهدت فترة   

لتدارك هذه النقائص خصصت . الذي طغى عليها نتيجة سوء معالجتها للمعلومات وإهمالها لتقنيات الصحافة

بعض المؤسسات دورات تكوينية لتدريب المحررين من عامليها على تقنيات الصحافة، في حين فضلت البقية 

  )2(.إسناد مهمة إعداد الصحيفة لوكاالت اتصالية أنشأت لهذا الغرض

  :2000 - 1990: رحلة الرابعةالم

، فالخطاب الذي )3(التطور الذي تعرفه صحافة المؤسسة اليوم هو تطور تكنولوجي أكثر منه إداري  

في هذا الصدد، يرى . تتداوله والمناهج التي تتبعها تتطور لتتكيف مع األوضاع التي تعيش فيها المؤسسة

صحف المؤسسات تغير في لغة خطاب ومناهج الباحث الردولي من خالل دراسته واطالعه على بعض 

  .)4(1997تحليل صحف المؤسسات وذلك ابتداء من سنة 

  )UJJEF(دور اتحاد الصحف و صحفي المؤسسات الفرنسية : المطلب الثاني

  :نبذة تاريخية عن اتحاد الصحف و صحفي المؤسسات الفرنسية -أ

لفرنسية إلى رئيس تحرير قسم االتصال يرجع الفضل في إنشاء اتحاد الصحف و صحفي المؤسسات ا  

" كتاب  1944أصدر سنة الذي  Louis Geoffroyلويس جوفري (SNCF)لمؤسسة النقل بالسكك الحديدية

 )5( "جريدة المؤسسة، عنصر للتطور االجتماعي في منظمات العمل

(Le journal d’entreprise, élément de progrès social dans les communautés de travail).   
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إلى اتحاد  1949مجموعة الربط بين صحف المؤسسات، التي تحولت سنة  1947وأنشأ كذلك سنة   

" entreprise" "مؤسسة"جريدته جاءت على شكل مجلة تحت عنوان ، صحف وصحفيي المؤسسات الفرنسية

  .التي مازالت إلى حد اليوم

، ويسند لنفسه ثالثة وظائف أساسية )FEIA(ذا االتحاد إلى الفيدرالية األوربية لصحافة المؤسسة ينتمي ه

  :وهي

  .تطوير االتصال واعتباره عامالً أساسياً للتطور االجتماعي* 

  .إبراز وإعطاء األهمية للبعد االجتماعي في العمل* 

ءات تجمع بين مسؤولي االتصال لمختلف تطوير وسائل االتصال في المؤسسة بكل أشكالها، تنظيم لقا* 

المؤسسات، من أجل تبادل الخبرات وبحث بعض المواضيع وكذا طرح بعض المشاكل المتعلقة باالتصال 

  .الداخلي

اليوم اتحاد الصحف وصحفي المؤسسات الفرنسية جهوده على طريقة معالجة المعلومات، وكذا  يركز

أي مجموع (ميثاقا خاصا بأخالقيات هذه المهنة  1990ع سنة أخالقيات مهنة صحافة المؤسسة،  حيث وض

  ).1( )القواعد الواجب احترامها عند ممارسة هذه المهنة داخل المؤسسة

  :(UJEF) إتحاد صحفيي المؤسسات الفرنسية -ب

لقد أكد اتحاد صحفيي المؤسسات الفرنسية الذي يوجد تحت سيطرة وقيادة اتحاد الصحف وصحفيي 

رنسية على الخاصية االجتماعية لهذه الصحافة، هذه الخاصية التي تدعو إلى ضرورة إعالم المؤسسات الف

 .العامل بطريقة موضوعية عن ما يجري في المؤسسة

أبرز فيه أهمية االتصال وضرورته في أوساط العمل، دوره اإلنساني  1975تبنّى هذا االتحاد ميثاقا سنة 

األولى هذه على ضرورة االتصال، حيث تعتبر الوسيلة الوحيدة القادرة  وتنص المادة،)2(وكذا وظيفته اإلدارية

 .)3(على تغيير المؤسسة، بناؤها اقتصاديا واجتماعيا

  :بتحديد مهام القائم باالتصال والمتمثلة في 1990قام هذا االتحاد عام 

  .التنمية االقتصادية واالجتماعية للمؤسسة وكذا التنمية المهنية للعاملين - 1

  .ام االتصال كوسيلة لتوعية العامليناستخد - 2

 .تنظيم االتصال الداخلي - 3

 
 
 
 

Yves Agnès, Michel Durier, opcit, p 118.                    (1) 

George donnet, opcit, p 39                             (2) 

Ibid, p 48                   (3) 
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  .الدفاع عن حرية المعلومات، حرية النقد - 4

 .االستماع إلى كل األطراف المشكلة للمؤسسة وتفادي الدعاية -5
 

إن وضع ميثاق ألخالقيات المهنة وتحديد مهام القائم باالتصال داخل المؤسسة، خطوة هامة في مجال 

الداخلي تدل على األهمية التي تكتسيها هذه المهنة، وكذا الدور الذي تلعبه صحافة المؤسسة كوسيلة االتصال 

لتحسين العالقات بين العاملين وتحسين اإلنتاج، خاصة بعد أن أكدت الدراسات على وجود عالقة وثيقة بين 

  .االتصال واإلنتاج

هذه الصحف ال تخلو من االنتقادات،  لقد سجل تاريخ صحافة المؤسسة بروز العديد من الصحف،  

 :وعموما، ينسب إلى صحافة المؤسسة ثالث انتقادات  هي
 

 .الخلط بين الدعاية واإلعالم :األولى
  

عدم مصداقية صحافة المؤسسة، وذلك لعدم تحكم المحررين في التقنيات الصحفية من جهة، وبساطة  :الثانية

  .المضمون من جهة أخرى

ن سوء تصميم الشكل الخارجي للجريدة ال يثير انتباه ألناحية الفنية أو الشكلية للجريدة، حيث يتعلق با :الثالثة

 .القراء من عمال المؤسسة
 

 .القواعد أو المبادئ الجديدة لصحافة المؤسسة: المطلب الثالث
 

 Ericاعتمدت صحافة المؤسسة في الثمانينات في تسييرها على قاعدة أطلق عليها إريك كاميل   

Camel   المتخصصة في تصميم صحف المؤسسات اسم " أنجي"رئيس وكالة)Act local,think 

global()1(  والمقصود بذلك أن الصحافة المؤسساتية الفعل المحلي، وإذا ترجمناه إلى اللغة العربية يصبح ،

يجري داخل في السنوات الماضية كانت ترتكز على وصف حياة العاملين داخل المؤسسة األم وتهمل ما 

هذه الطريقة يجب أن تتغير لتواكب من جهة التطورات التكنولوجية التي حدثت في التسعينات، . فروعها

  .وتتماشى من جهة أخرى مع مفاهيم جديدة بدأ الحديث يكثر عنها كالعولمة

 السؤال الذي يتبادر إلى ذهننا هو كيف تستطيع صحافة المؤسسة مواكبة هذه التطورات؟ 

 
 
 
 
 
 Eric Camel, (les trois révolutions de la presse d’entreprise « Medias pouvoirs »n° 43, (Mois Avril 1997), p115.            (1) 
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تدفع هذه التطورات والثورات التكنولوجية المؤسسات إلى التخلي عن النظام التايلوري في التسيير   

الربط بين المؤسسة األم  فالجريدة مهمتها .ومبدأ توزيع صحافة المؤسسة واعتمادها على نظام الالمركزية،

ما يحدث  مما يدفعها إلى معالجة كل، أو في البلدان األخرى وفروعها المتواجدة إما في البلد ذاته) المركزية(

داخل هذه الفروع أيضا، وذلك بإعداد جرائد خاصة بكل فرع، شرط التكامل بين جريدة المؤسسة األم 

والجريدة الفرعية، فسوء التكامل بين هذه الجرائد ونشر الكثير من المعلومات، يقلل من أهميتها وقيمتها، وهذا 

بالسكك الحديدية التي اضطرت إلى إعادة النظر في سياستها االتصالية  ما حدث للمؤسسة الفرنسية للنقل

الخاصة بنشر الصحف الداخلية، وذلك بسبب جهل المسؤولين عن إصدار هذه الصحف الفرعية لألهداف 

  )1(األساسية للمؤسسة األم، مما جعل سياستها االتصالية المنتهجة تبتعد عنها

  :ي تقوم عليها صحافة المؤسسة في السنوات األخيرة نجدوعليه، فمن المبادئ األساسية الت  

إن ال مركزية التسيير وتوسيع مجال نشاط المؤسسات، جعل صحافة المؤسسة  :توسيع دائرة القراء* 

تتوجه إلى القراء من العاملين المتواجدين في مختلف الرقع الجغرافية التي تنتشر فيها فروع المؤسسة، ومع 

البلدان التي تتواجد فيها (بين اثنتين فقط تملك شبكة من المراسلين في البلدان األجنبية ذلك، فإن مؤسسة من 

  .)2(من المؤسسات تقوم بتصميم جرائدها في البلد األم) %40(، وأربعون بالمائة )الفروع

د غير البل( حتى تلقى صحافة المؤسسة النجاح في استهداف تلك الفئة المتواجدة في البلدان األجنبية  

  :يجب عليها احترام ما يلي) األم

  .االهتمام بالمواضيع التي تعكس الصورة الثقافية للمؤسسة األم -

  .إعطاء األهمية لمجاالت اهتمام الكل في البلد المتواجد فيه -

  .عدم محاولة إلغاء االختالفات الثقافية -

لكثير، بل تاريخه يرجع إلى إذن، ظهور صحافة المؤسسة ال يعود إلى سنوات الثمانينات كما يظن ا  

سع عشر، واالعتراف بها رسميا لم يتم إال بظهور اتحاد الصحف وصحفيي االنصف األول من القرن الت

فبعد تناولها في المبحث السابق لبدايات ممارسة صحافة  .المؤسسات الفرنسية الذي أبرز أهميتها ودورها

إلى أنواع هذه الصحافة ومختلف األشكال التي  المؤسسة وأسباب ظهورها، سنتطرق في البحث الموالي

 .تتواجد عليه

 

  

 
 
 

Eric Camel, opcit P 117                           (1) 

Ibid, p 117.                             (2)    
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  :أنواع صحافة المؤسسة: المبحث الثاني

دنا التطرق في هذا المبحث إلى بعد التعرض في المبحث السابق إلى تاريخ صحافة المؤسسة، أر  

المختلطة، الخارجية والداخلية، الدور الذي تؤديه في المؤسسة والجمهور : األنواع المختلفة لصحافة المؤسسة

الصحافة الداخلية، باعتبارها وسيلة  :الذي تتوجه إليه،  لنركّز على نوع واحد من صحافة المؤسسة أال وهو

د جمهورها، وظائفها ومختلف األشكال التي تتواجد عليهامن وسائل االتصال الداخلي نحد.  

  .أقسام صحافة المؤسسة: المطلب األول

صحافة  Stéphane Moles, Thierry Truck يقسم الباحثان  تيري تروك وستيفان مولس  

  .الصحافة المختلطة، الصحافة الداخلية والصحافة الخارجية :المؤسسة إلى ثالثة أنواع

نظريا، الصحافة المختلطة هي مزيج من الصحافة الداخلية والخارجية، تستخدمها  :تلطةالصحافة المخ-أ

ا  المؤسسات التي ال تستطيع تحديد جمهورها المستهدف من القراء والواقع، أنالصحافة المختلطة هي إم

  .جريدة خارجية تنشر داخليا، أو جريدة داخلية تنشر خارجيا

  .تفصيل فيها فيما بعد باعتبارها النوع الذي نركّز عليهسيتم ال :الصحافة الداخلية -ب

        تعتبر الناطق الرسمي، تسعى لتحقيق، تثبيت وضمان العالقة بين المؤسسة:الصحافة الخارجية -جـ

  :)1(ومحيطها الخارجي، وهي على ثالثة أنواع

  La revue promo informative:ذات الهدف الترويجي اإلعالمي: النوع األول

هي شبيهة بالمجالّت التجارية الموجهة للجمهور الواسع، تحتوي على معلومات متعلقة بالمنتوجات الجديدة 

  .للمؤسسة إذا كانت ذات طابع صناعي، أو معلومات عن الخدمات التي تقدمها إذا كانت ذات طابع خدماتي

 Revues techniques et de réflexion:المجالت التقنية ذات التفكير الثقافي: النوع الثاني
culturelle   

  .تتوجه إلى جمهور معين من الطبقات ذات المستوى الثقافي العالي

تستخدمها المؤسسات ذات النشاط الصناعي الضخم  :Revue de prestige:المجالت الفاخرة: النوع الثالث

  .)2(كوكاالت الطيران ووكاالت الفندقة

  :دور الصحافة الخارجية* 

 :ر الذي تقوم به الصحافة الخارجية فيما يلييمكن تلخيص الدو

 
 

(1)           1990, p38,, Paris, les éditions d’organisationguide du journal d’entrepriseStéphane Moles, Thierry Truck,  

(2)                                 .p77 , Paris, liaison édition, 1994,la communication ouverteFrank Cormerais, Alain  Milon,   
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تعتبر الصحف الخارجية وسيلة لتحسين صورة المؤسسة في نظر جمهورها : تحسين صورة المؤسسة :أوال

  .الخارجي

تعتبر الصحافة الخارجية وسيلة لجعل الزبائن أوفياء للمؤسسة، فإذا كان الهدف التجاري للمؤسسة هو  :ثانيا

عن الزبائن، فمن وظيفتها كذلك الحفاظ على زبائنها القدماء وذلك بربط عالقات  البحث الدائم والمستمر

  .مباشرة معهم

توسيع دائرة عالقات المؤسسة، ال يشكل الزبائن كل المحيط الخارجي للمؤسسة، بل هو أحد أطرافه،  :ثالثا

  .اط الماليةلذلك يجب على الجريدة الخارجية أن تبحث عالقات مع أطراف أخرى كالبنوك واألوس

  :جمهور الصحافة الخارجية* 

  .هم الركيزة األساسية للمؤسسة: زبائن المؤسسة

هم شركاء المؤسسة، يجب إعالمهم عن مختلف التقنيات التي تستخدمها المؤسسة لتطوير شبكة  :الممولون

  .زبائنها

  .هم األطراف الفاعلة في المؤسسة :الممثلون التجاريون

  .كالبنوك، السلطات العمومية والمساهمين :يالمحيط المالي واإلدار

قتراب من المؤسسة تستخدم الجريدة الخارجية كوسيلة أساسية لجذب الصحفيين ودفعهم لال :وسائل اإلعالم

فالوراك  مديرة االتصال في مؤسسة Joelle Ladoucheبورتاجات، هذا ما تؤكده جوال الدوش ووالقيام بر

 "فالوراك إعالمالصحفيون بالمؤسسة مباشرة بعد قراءتهم لجريدة  صل، حيث يتVallourecّالصناعية 

(Vallourec information) 1(وذلك سواء للحصول على المزيد من المعلومات أو للقيام بالروبورتاجات(.  

  :الصحافة الداخلية للمؤسسة: المطلب الثاني

  ):House Horgan: (الصحف الداخلية -1

اخلية وسيلة اتصال خاصة بالعاملين، مهمتها إيصال رسائل دقيقة ومعلومات يعتبر اإلنجليزيون الصحف الد

تختلف دورية صدورها باختالف نشاط المؤسسة، كما تعتبرها كذلك وسيلة للتقارب  )2(متعلقة بحياة المؤسسة

ور بين العاملين رغم اختالف مناصبهم اإلدارية، ونقصد بالصحافة الداخلية كل المطبوعات المنتظمة الصد

 .التي تعالج المواضيع المتعلقة بالحياة داخل المؤسسة

 
 
 

 

 

Stéphane Moles, Thierry Truck, opcit, p 39.                  (1) 

Ibid, p 16.                      (2) 
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  :جمهور الصحافة الداخلية

تلف النشاطات المتعلقة يشكلون الفئة الكبرى في المؤسسة ويمارسون مخ :العمال في ميدان اإلنتاج -أ

 .باإلنتاج

تعتبر إطارات المؤسسة الوسيط بين القيادات اإلدارية والعمال، ويمثلون أكبر الفئات  :اإلطارات -ب

  .المستهدفة، تقدم إليهم المعلومات المتعلقة بشرح إستراتيجية المؤسسة

  .ومشروع المؤسسةهي الفئة التي تبحث دائما عن هوية  :ن في الشبكة التجاريةوالعامل -جـ

  :وظائف الصحافة الداخلية -2

يتفق الباحثون على أن أول وظيفة يجب أن تقوم بها الصحافة الداخلية هي إعالم  :الوظيفة اإلعالمية* 

  )1(العاملين حول ما يجري داخل المؤسسة ووصف المحيط االقتصادي واالجتماعي

إلحداث الترابط االجتماعي وإضفاء الشرعية للنظام وسيلة  تعتبر صحافة المؤسسة :الوظيفة اإليديولوجية*

ر القرارات التي تتخذها المديرية العامةالسياسي الذي تتبعه المؤسسة، فهي تبر.  

الصحافة الداخلية للمؤسسة بهذه الوظيفة   -وبتعبير أدقّ -تقوم صحافة المؤسسة  :وظيفة الترفيه والتسلية* 

  .لجريدة يحتوي مثال على الكلمات المتقاطعةعن طريق تخصيص ركنٍ للتسلية داخل ا

من وظيفة صحيفة المؤسسة الداخلية الربط بين مختلف فروع المؤسسة، بين كل أصناف : وظيفة الربط * 

  .العاملين وبين العاملين القدماء والجدد

م مشروع من الوظائف التي تسند إلى الصحافة الداخلية نجد كذلك تقيي:  وظيفة تقييم مشروع المؤسسة* 

                                                                                                        .المؤسسة

تعتبر الصحافة الداخلية الوسيلة المثلى لدفع العاملين للمشاركة واالندماج في  :وظيفة االندماج والمشاركة* 

كاب جمين " لمجموعة  (Cogitas)ة، قامت مجلة  كوجيتاس لتحقيق هذه المشارك .نشاطات المؤسسة

 (Missions)" مهام"التي تصدر مرتين في الشهر بتخصيص ركن بعنوان ) Cap Gemin Soget" (سوجات

وتبرز الوكالة المكلفة بتصميم  ،)2(الذي يقدم فيه كل نشاطات المؤسسة على لسان أحد األفراد العاملين فيها

طريقة المتبعة بوصفها تعمل على تطوير االحساس باالنتماء وتجعل المجلة قريبة من هذه المجلة أهمية ال

 .قرائها، كما أنها تحاول نشر قيم العمل الجماعي، التفكير الجماعي وتشجع العاملين على المشاركة في المجلة

عمل على تطوير رباط تعتبر الصحافة الداخلية للمؤسسة الذاكرة الحية والجامعة للمؤسسة، حيث ت :الذاكرة* 

 Olivier) أوليفي دلهوم (Become)" بيكوم"عاطفي بينها وبين القارئ، هذا ما يؤكده مدير وكالة 

Delhoume) حيث عليها سسة وتحافظؤباألداة األساسية التي تشكل ذاكرة الم حين يصف جريدة المؤسسة ،

 )3(يعتبرها بذلك مرجعا أساسيا في المؤسسة 
 
Hubert Jaoui, François Marie, opcit, p 26.                     (1) 
Yves Agnès, Michel Durier, opcit, P 83                                                                                                                       (2) 
Ibid, P 83                                                                                                                                                                        (3) 



 

 61

تتمثل الوظيفة البيداغوجية التي تقوم بها الصحافة الداخلية في  : الوظيفة البيداغوجية أو التكوينية* 

  :تسمح لألفراد العاملين بالتطور داخل المؤسسة من خالل فهي اقتراحها ومعالجتها لعناصر التكوين،

مدى تطورها في البلدان مقاالت تنشر في الجريدة، يكون موضوعها حول المهن الممارسة في المؤسسة و -

  .األخرى

  .إعالنات تنشر في الجريدة تدعو العاملين إلى ضرورة القيام بدورات تكوينية -

ذلك من خالل إعالم يتم  و :تطوير فكر تسويقي داخلي يعمل على تشجيع االتصال على كل المستويات* 

لتشجيع االتصال الداخلي بكل . جريدةالعاملين بكل ما يجري داخل المؤسسة وفروعها ودفعهم للمشاركة في ال

بتصميم استمارة وتوزيعها على العاملين وذلك للكشف عن واقع االتصال  ،أشكاله يقوم المكلفون باالتصال

الداخلي أو الجو العام الذي يسود المؤسسة، وبالتالي محاولة إصالح األوضاع وتدارك بعض المشاكل التي 

  .نيمكن أن تبرزها إيجابات المستجوبي

بعد تناولها لوظائف وأشكال صحافة المؤسسة، انتقلنا في المبحث الموالي إلى الكشف عن العوامل التي تؤثر 

  .في هذا النوع من الصحافة وكذا األهداف التي تسعى لتحقيقها
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  :رهانات الصحافة الداخلية: المبحث الثالث

صحافة الداخلية، حيث يتفق جل الباحثين على أن هذا أردنا أن نكشف في هذا المبحث عن رهانات ال  

الرهان يرتكز أساسا على ثقافة المؤسسة، هذه الثقافة التي ال تظهر إال باالحتكاك بالوسط المؤسساتي، فبعد 

أن أبرزنا العالقة الموجودة بين الصحافة الداخلية وثقافة المؤسسة، نتطرق إلى األهداف التي تسعى لتحقيقها، 

  .ن خالل أربع نقاط أساسيةوذلك م
  

  :الصحافة الداخلية وثقافة المؤسسة: المطلب األول

تعتبر الصحافة الداخلية الوسيلة التي تعبر عن ثقافة المؤسسة، هذه الثقافة التي يمكن أن تتحول إلى   

عداد دائمة أداة هجومية، ألن الثقافة تعبر عن المؤسسة كنسق منظم،  وفي حالة است )1(أداة دفاعية وهجومية

لمواجهة المنافسة، وأداة دفاعية، ألنها تحاول أن تخلق تصوراً مشتركاً بين األفراد العاملين رغم اختالف 

  .ثقافتهم، فتدعم إحساسهم باالنتماء إلى نفس المؤسسة وتحقق الترابط الداخلي
  

  :عالقة الصحافة الداخلية بثقافة المؤسسة -1

  :ن الصحافة الداخلية وثقافة المؤسسة فيما يلييمكن إبراز العالقة الموجودة بي  

يتم نشر ثقافة المؤسسة من طرف وسائل االتصال الداخلية، خاصة الصحافة الداخلية  :النشر  - أ

الهدف من ذلك .باعتبارها الوسيلة األكثر استخداما، فهي التي تقدم مضمون هذه الثقافة إلى قرائها

ها تتماشى وتتوافق مع أهداف المؤسسة ألجل تحقيق تغيير مجموعة من السلوكات والتصرفات وجعل

  .نوع من اإلجماع واالتفاق حول األهداف

تقوم الصحافة الداخلية بتعريف العاملين بمؤسستهم، أهدافها، تاريخها، شرح إستراتيجية  :الشرح  -  ب

  .المؤسسة، كذا مشروعها، وذلك باستخدام ألفاظ بسيطة تؤدي المعاني المناسبة

نظر الجمهور الخارجي إلى المؤسسة على أنها منظمة دائمة التطور رغم األزمات ي :التحسيس -جـ

التي تعاني منها داخليا، فالثقافة تتماشى وتساير تطور المؤسسة، حيث توجد في كل مرحلة من مراحل 

واجهة حياتها ثقافة ترافقها، ثقافة تبدأ ببداية المؤسسة وتتطور بتطورها، وهذا ما يحقق الترابط ويسمح بم

  .المحيط الخارجي
 

 

 

 

 
 

 

George Donnet, opcit, p 49.          (1) 
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يتزايد دور الصحافة الداخلية أثناء فترة األزمات، حيث تقوم بتحسيس األفراد العاملين بالمشاكل التي 

يرى . عنهاتعاني منها المؤسسة، تشرح األسباب التي أدت إلى هذه األزمة، وكذا النتائج التي يمكن أن تترتب 

أن تاريخ المؤسسة، الرموز والقيم التي تشكلها الصحافة الداخلية، مشروع  George Donnetجورج دوني 

ووجود ثقافة متجانسة  )1(المؤسسة، شكل العالقات الموجودة بين األفراد العاملين، كلّها مكونات ثقافة المؤسسة

ومستقرخارجيي إلى نجاح المؤسسة ومواجهة المحيط الة، يؤد.  

ون عالقات فيما بينهم هو إن الشيء الذي يجعل األفراد يندمجون في المؤسسة ويشكلّ :تحقيق االندماج -د

ر اإلحساس باالنتماء إلى المؤسسة االتصال الداخلي، الذي يحاول خلق الجو المالئم لهذه العالقات، فيطو

خذ أشكاال قد تكون رسمية وغير مؤسسة تتّولكن، ينبغي أن نعرف أن ثقافة ال. ويدفع إلى العمل الجماعي

أشكاال و رسمية، أشكاال رسمية تتمثل في القيم والقواعد التي تفرضها المؤسسة ويحترمها األفراد العاملون

فثقافة المؤسسة  ،ر عنها الصحافة الداخليةغير رسمية تتمثّل في تلك السيرورة من الرموز والمعاني التي تعب

لذلك، من واجب الصحافة . ة الداخلية وينشئها العاملون باحتكاكهم مع الوسط العماليثقافة تنتجها الصحاف

الداخلية شرح القيم التي تحدد عالقة المؤسسة بجمهورها الداخلي والخارجي ونشر ثقافة المؤسسة التي تعتبر 

عالقات بين األفراد يرورة ديناميكية تسمح بفهم منطق السلطة في المؤسسة، كيفية مواجهتها وفهم طبيعة الس

  .العاملين

رهان ثقافة المؤسسة هو خلق الشروط الضرورية لتأقلم العاملين مع وسطهم في إطار  فإن وبالتالي،

ف معه العامل ويساعده على أحد هذه الشروط هو وجود ثقافة متجانسة تخلق جواً اجتماعياً يتكي )2(تضامني

  .أداء عمله على أكمل وجه

  :حافة الداخليةشروط نجاح الص -2

  :لنجاح الصحافة الداخلية في تحقيق أهدافها، يجب توفر ثالث عوامل وهي

  .استقاللية الفاعلين: أوال

  .استقاللية الثقافة: ثانيا

وبما أن صحافة المؤسسة . شفافية االتصال، أي حرية تنقل المعلومات عبر وسائل االتصال الداخلي: ثالثا

خلي، فإنها تواجه مشكلة تتمثل في درجة استقاللية الصحافة عن القيادات وسيلة من وسائل االتصال الدا

اءها يتساءلون دوما عن ما إذا كانت الصحافة  اإلدارية، ومن ثم فهي تعاني مشكلة عدم المصداقية، ألنقر

  الصحافة عنفإذا ابتعدت  ،لة من المديرية العامةها ممووسيلة إدارة أو وسيلة لتلبية انتظاراتهم، خاصة وأنّ
  

  

  
George donnet, opcit, P 57          (1) 

Frank Cormerais, Alain Milon, opcit, p 55.         (2) 
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سطرتها المؤسسة وأرادت تلبية انتظارات العاملين، فإن هذا سيثير  أهداف المؤسسة أو األهداف اإلدارية التي

ا إذا تحولت الصحافة إلى وسيلة لإلدارة وأهملت  للصحافة، ل الوحيدغضب المديرية باعتبارها المموأم

  .انتظارات العاملين فإنها ستفقد ثقة العاملين فيها

إذن، تعاني الصحافة الداخلية من مشكلة االستقاللية التي تجعل الصحافة حائرة بين الدور الواجب 

اتصالي تتحول من خالله إلى وسيلة  ل إلى وسيلة إدارية، أم دورالي التحوالقيام به، أهو دور إداري، وبالتّ

  .اتصال تأخذ بعين االعتبار انتظارات العاملين

القيادات اإلدارية تنتظر من الجريدة أو الصحافة بشكل عام نتائج فعلية سريعة،  هذا، باإلضافة إلى أن

  .وهو ما ال يمكن تحقيقه، بحكم أن االتصال تتحكم فيه مجموعة من العوامل يجب استيعابها

أن الصحافة الداخلية وسيلة إدارية أكثر منها  Pascal Lardellierيرى الباحث  باسكال الرودوليي 

  )1(وسيلة لإلعالم واالتصال

  .المعلومات المتعلقة بالمؤسسة نشرألن الصحافة الداخلية وظيفتها األولى إعالمية أي : وسيلة إعالم

  .داخل المؤسسة ألنها تهدف إلى خلق رباطات وعالقات: وسيلة اتصال

   : ين متناقضين هماق هدفين أساسيألن الصحافة الداخلية رهان اتصالي يجب أن يحقّ: دارةلالوسيلة 

ى خطابا اجتماعيا بث القيم اإلدارية وتلبية حاجات العاملين، لذلك يجب على الصحافة الداخلية أن تتبنّ

تمرير إيديولوجية القيادات اإلدارية دون أن  يدعو إلى التقارب بين العاملين ويسمح لها في نفس الوقت

  .)2( تفقد ثقة أي طرف من األطراف، ومن هنا تظهر صعوبة الدور المسند إلى صحافة المؤسسة
 

  .أهداف الصحافة الداخلية: المطلب الثاني

حتى تحقق الصحافة الداخلية األهداف التي تصبو إليها والتي أنشئت من أجلها، يجب أن تؤكد على    

  :خاصيتها االجتماعية واإلنسانية وتسجل كل المراحل التي تتبعها في خطة اتصالية تحدد فيها

• تمريرها نوع المعلومات والمضامين التي تود.  

  .األشكال الفنية المالئمة لتمرير هذه المعلومات •

  .جمهورها المستهدف •

  .األهداف المرجو الوصول إليها •

  

  
Pascal Lardellier, opcit, p 29.                                (1) 

George Donnet, opcit, p 70.                   (2) 
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إذن، الهدف األول لصحافة المؤسسة، يتمثل في تحديد الخطة االتصالية تحديدا دقيقا، بينما الهدف 

ل أربعة نقاط بين مختلف األطراف الفاعلة في المؤسسة، وهذا من خال هو تحقيق الترابط الداخليفالثاني 

  : أساسية 

  :صحافة المؤسسة وسيلة لإلدارة يجب أن تراعي انتظارات العاملين: النقطة األولى

يؤكد معظم الباحثين على أن صحافة المؤسسة وسيلة لإلدارة أكثر من كونها وسيلة لإلعالم 

يفها مع السلوكات الفردية واالتصال، فهي تعبر عن نظم اإلدارة وتعمل على نشر القيم اإلدارية ومحاولة تكي

والجماعية، لكن الشيء الذي يجب أن يؤخذ بعين االعتبار هو االهتمام بانتظارات القراء من العاملين 

  .واحترامها

صحافة المؤسسة أداة للتعبير عن الخيارات اإلستراتيجية للمؤسسة وتبريرها أمام القراء : النقطة الثانية

  :من العاملين

داخلية كوسيلة لتبرير الحاضر وتقييم المستقبل، والحقيقة أن أهداف المؤسسة ال تستخدم الصحافة ال

تتوافق دوما مع انتظارات القراء من العاملين، فإذا قررت المؤسسة مثال في إطار التجديدات التي تقوم بها، 

امت به إلغاء قسم من أقسامها، دور صحافة المؤسسة في هذه الحالة هو إضفاء الشرعية وتبرير ما ق

  .المؤسسة، وذلك بعرض و شرح األسباب التي أدت بالمؤسسة إلى القيام بهذه التغييرات

الصحافة الداخلية أداة للتعبير عن الصورة الداخلية للمؤسسة وأداة لتحسين صورتها : النقطة الثالثة

  :الخارجية

عن  أيضاً نها أداة للتعبيرباإلضافة إلى كون صحافة المؤسسة أداة للتعبير عن القيادات اإلدارية، فإ

تحقيق هذا الهدف، ال يتم . المحيط الثقافي الذي ترعرعت فيه المؤسسة من خالل نشر الثقافة المتواجدة فيها

إالّ إذا كان االتصال الداخلي مبنياً على إستراتيجية محكمة تسمح له بمعالجة المعلومات على الشكل الذي يراه 

هة أخرى، يجب على القيادات اإلدارية أن تدرك التكامل الموجود بين من ج .ولو االتصال مالئماًؤمس

االتصال الداخلي والخارجي، فاالتصال الخارجي يعكس صورة المؤسسة، فإذا كان المحيط الداخلي للمؤسسة 

مليئاً بالمشاكل والمشاحنات واألزمات، فهذا سينعكس حتما على االتصال الخارجي، ومن ثمة تكوين صورة 

وعليه، فتحسين االتصال الداخلي يساهم في تقديم وإعطاء صورة حسنة عن المؤسسة . عن المؤسسة سلبية

  .خارجيا

  :الصحافة الداخلية تتوقع نتائج كل فعل تقوم به المؤسسة وتحترم بروتوكول االتفاق: النقطة الرابعة

ل أو خطوة تقوم بها توقع ردود أفعال العاملين إزاء كل عمل أو فعتالصحافة الداخلية أن  تحاول

تعالج الموضوع أو الفعل الذي قامت به المؤسسة بطريقة موضوعية مع احترام ردود أفعال فالمؤسسة، 

  .العاملين، وذلك حتى ال تفقد ثقتهم
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تلعب الصحافة الداخلية دور الوسيط بين العامل واإلدارة، حيث تأخذ وجهة نظرهما بعين االعتبار 

 Georgeد جورج دوني ع ما، ولكي ال تخرج الصحافة عن هذا الدور، حدما أرادت معالجة موضوكلّ

Donnet  بروتوكول االتفاق بين هيئة مجموعة من القواعد الواجب احترامها والتي يطلق عليها إسم

  :وتشمل )1(التحرير والقيادات اإلدارية

عن هدف تحسين صورة  أي أن طريقة معالجة المعلومات ال يجب أن تبتعد :تدعيم صورة المؤسسة -1

بمعنى، في كل مرة يجب على الصحافة الداخلية أن تذكّر عامليها بالجوانب اإليجابية . المؤسسة

  .لمؤسستهم

يجب على الصحافة أن تؤكد في مقاالتها للعاملين على ضرورة  :االندماج واالنتماء إلى المؤسسة -2

 .ماء إليهاالمشاركة في نشاطات المؤسسة وأن تدعم إحساسهم باالنت

م المثال ولتوضيح هذه الفكرة، نقد. وذلك حتى ال تفقد الصحافة ثقة قرائها :احترام انتظارات العاملين -3

  :التالي

في حالة وجود أزمة نقابية موضوعها التأكد من مدى صدق تمثيل العاملين، على الصحافة الداخلية 

النقابيين والعاملين للتعرف  :جريدة إلى الطرفينال أن تساير األزمة بطريقة موضوعية، وذلك بفتح صفحات

  .على آراء وأقوال كل طرف دون تحيز

هو أن الصحافة الداخلية تعبر عن ثقافة المؤسسة وتعمل على  من كّل ما تناولناه ما يمكن استخالصه

ليها، التي تتعرض إ الصعوباتنشرها بفضل القيم والمبادئ التي تحاول تمريرها، وهذا على الرغم من 

والمتمثلة في عدم االستقاللية عن المديرية باعتبارها الممول الوحيد لها، ومشكلة فقدان المصداقية التي قد 

  .تعاني منها الصحافة إذا ما تحولت إلى أداة إدارية

إن الحل الذي يتفق عليه جل الباحثين لتجاوز هذه المشاكل هو أداء الصحافة لدور الوساطة بين 

مل محددة لنفسها هدفا أساسيا، أال وهو تحقيق التكامل بين الصورة الحقيقية للمؤسسة والصورة اإلدارة والعا

التي تريد أن تعكسها على المستوى الخارجي، الحفاظ على الجو االجتماعي السائد في المؤسسة، التزام 

في مضمون الجريدة الموضوعية في معالجة المعلومات واحترام بروتوكول االتفاق، وهذا ما يجب أن يظهر 

  .المكتوبة التي سنعالج مواضيعها وأركانها في المبحث الرابع

  

  

  

  

  
 
 
George Donnet, opcit, p 70.           (1)                           
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  :نموذج الجريدة الداخلية: الرابعالمبحث 

يتعلق هذا المبحث بأحد أشكال الصحافة الداخلية للمؤسسة وهو الصحيفة المكتوبة باعتبارها الشكل   

الناحية الشكلية  تطرقنا إلى دراسة الجريدة منلمراحل المختلفة إلعدادها، ل فبعد تناولناالغالب في المؤسسات، 

  .لتي يمكن أن تشكل فهرسا للجريدةوالمضمون، أي مختلف المواضيع ا

بإجراء مقارنة بسيطة بين الصحافة اليومية وصحافة المؤسسة وذكر  قمناوفي ختام هذا المبحث،   

  .حتى تلقى الجريدة نجاحا لدى قرائها من العاملين النصائح العشر التي قدمها إيف أيناس وميشال دوريي

  :مراحل إعداد الجريدة: المطلب األول

  :أساسية ر خطوات إعداد الجريدة في ثالثة مراحليمكن حص

  .وهي المرحلة التي تسبق إعداد الجريدة :المرحلة التحضيرية أو القبلية* 

  .مرحلة صدور الجريدة* 

  .مرحلة ما بعد صدور الجريدة* 

  .المرحلة التحضيرية إلعداد الجريدة-1

ل يجب أن يكون نتيجة اقتناع إن قرار إصدار جريدة المؤسسة ال يجب أن يأتي من العدم، ب  

ضبط وتحديد المحاور تليه في مرحلة ثانية ،يهالمسؤولين ومديري المؤسسات بأهمية الدور الذي تؤد ،

  :تتعلق هذه المحاور بـ .األساسية إلعداد الجريدة

  .تحديد ضرورة أو عدم ضرورة االستعانة بوكالة خارجية -   أ

  .تحديد تعريف الجريدة -   ب

  .يح الخط االفتتاحيتوض -  جـ

  .تشكيل هيئة التحرير -    د

  :تحديد ضرورة أو عدم ضرورة االستعانة بخدمات وكالة خارجية -أ

تتمثل إيجابيات االستعانة بخدمات الوكالة الخارجية في أنها تضمن للمؤسسة الجاذبية الفنية للجريدة 

احية المادية تتمثل في التكاليف الباهضة، فاالستعانة وذلك نظرا الحترافية القائمين عليها، بينما سلبياتها من الن

، أما من )1(بوكالة خارجية تكلف ما بين ثالثة آالف وخمس مئة فرتك فرنسي وتسعة آالف ومائة فرنك

 النّاحية المعنوية، فالسلبيات تكمن في ابتعاد هذه الوكالة عن ثقافة المؤسسة وإهمالها للمشاكل الحقيقية التي تهم

 .ينالعامل
  

  

 

Yves Agnès, Michel Durier, opcit, p 115.         (1) 
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  من صحف المؤسسات  %58لقد أكّد اتحاد الصحف وصحفيي المؤسسات الفرنسية في تحقيق له، أن

  .)1(تهتم بالناحية الشكلية أو الفنية للجريدة أكثر من اهتمامها بالمضمون

  :للجريدة مالعااإلطار تحديد  -ب

، دورية )جريدة، مجلّة أو رسالة(الجريدة تحديد عنوانها، الشكل التي تتواجد عليه إطار بنقصد هنا 

  .صدورها وعدد صفحاتها

يقترح الباحثون أن يكون العنوان مختصراً وأن تحتوي األعداد : بالنسبة للعنوان وعدد الصفحات

الية وذلك لعدم الوقوع في مشكلة األولى للجريدة على صفحات محدودة، لترتفع شيئا فشيئا في األعداد المو

أما فيما يخص دورية الصدور، فيفضل الباحثون . )2(نقص المعلومات أو المواضيع التي تشكل مادة الجريدة

  .صدور الجريدة كل شهرين لتتحول فيما بعد إلى جريدة شهرية

  :توضيح الخطّ االفتتاحي -جـ

حديد من يقوم بكتابة االفتتاحية، تحديد طبيعة يتم فيه ضبط المسائل المتعلقة بمضمون الجريدة، كت

  .مضامين الجريدة، تحديد األركان الثابتة وكذا تسليط الضوء على السياسة التحريرية الواجب انتهاجها

  :تشكيل فريق التحرير -د

  .مدير النشر، رئيس التحرير، المحررون: يتكون هذا الفريق غالبا من ثالث أطراف وهي

 

وهو المسؤول األول أمام القانون، وغالبا ما يتقلّد هذا  : Directeur de publicationمدير النشر * 

  .المنصب مدير االتصال أو المدير العام للمؤسسة

في الحقيقة، مدير النشر ال يقوم بأية وظيفة يومية، بل يقتصر دور في حل بعض الصراعات التي 

  .يمكن أن تنشأ داخل هذا الفريق

يعتبر رئيس التحرير المحرك األساسي للفريق، فهو يعمل : Rédacteur en chefرئيس التحرير * 

  .)3(لذلك يفضل الباحثون اختيار صحفي محترف يكلف بهذه المهام. على الربط بين المقاالت، ترتيبها وتنظيمها

  

 

  

  
Yves agnès Michel Durier opcit,  p113.         (1)  

Thierry Libaert, opcit, p 89.           (2) 

Stéphane Moles, Thierry Truck, opcit, p 50.         (3) 
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يكلّفون باإلعداد وتحرير المقاالت، يختلف أعدادهم من مؤسسة  :Les rédacteurs ن والمحرر* 

اإلمكانيات المادية، في بعض المؤسسات، عندما تتوفر . ألخرى يتراوح ما بين ثمانية واثني عشر محرراً

يكلّف بالتصميم الشكلي للجريدة، مصوِر، وكذا مجموعة  Directeur artistiqueيمكن إيجاد مدير فني 

  .)1(من المراسلين في مختلف فروع المؤسسة

كل المستويات الهرمية الموجودة في المؤسسة  من شروط اختيار هيئة التحرير، أن يمثل أعضاؤه

  ).االعتبار نسبة النساء والرجال العاملينالتمثيل يأخذ بعين (

الستقبال الجريدة وجمع  لعمالبعد تحديد وضبط كل هذه المسائل، يتم إجراء تحقيق قبلي لتحضير ا

  .توقعاتهم وانتظاراتهم منها، ويكون ذلك إما عن طريق تنظيم اجتماع أو توزيع استمارة

أعضاء هيئة التحرير للعاملين الخطوات المتبعة تنظيم االجتماع، يشرح : بالنسبة للطريقة األولى  

 .إلنجاز هذا المشروع كطريقة التمويل، طريقة العمل، إبراز طبيعة العالقة الموجودة بينهم وبين القيادات

األولى أن االجتماع ال يلزم األفراد العاملين بالحضور، خاصة إذا تم تحديد : يتعرض هذا االجتماع لمشكلتين

ساعات العمل، وهذا ما يقف عائقا في وجه المسؤولين ألداء دورهم وتحضير العاملين نفسيا انعقاده خارج 

تتمثل في النقد الذي يمكن أن تتعرض له إستراتيجية االتصال الداخلي من ، فأما المشكلة الثانية .لتقبل الجريدة

ي ميدان تحقيق األهداف، هذا طرف األفراد العاملين، ومن ثم خلق معارضة بين الجريدة والمديرية العامة ف

ا سيثير مخاوف القيادات م هوالنقد يستطيع أن يدفع فريق التحرير إلى إعادة النظر في السياسة المتبعة، و

  .اإلدارية

 ع على العاملين، نيةالطريقة الثا فيما يخصفهي تتمثل في إجراء تحقيق باستخدام استمارة توز ،

نتظاراتهم من هذه الجريدة، والتعرف على نوعية المعلومات التي يحتاجون وذلك لجمع المعلومات المتعلقة با

 .إليها وقياس رغبتهم في المشاركة فيها

  :مرحلة صدور وما بعد صدور الجريدة -2

 :مرحلة صدور الجريدة* 

  :في هذه المرحلة، يتم تحديد مهام فريق التحرير، ويمكن تلخيصها في

  .الحصول على المعلومات - 1

 .مختلف المقاالت والتأكّد من وجود توازن بين المواضيع المعالجة الربط بين - 2

  .التأكّد من أن المواضيع المعالجة ليست بعيدة عن الخط االفتتاحي للجريدة - 3

  .تحديد قائمة األفراد الذين يتم مقابلتهم - 4
 
 

 

Pascal Lardellier , opcit, p 59.             (1) 

 



 

 70

  .انتظام الجريدة تحديد مسؤولية هيئة التحرير عن - 5

 .ضمان التوجهات الكبرى للجريدة - 6

بعد االنتهاء من تحديد مهام فريق التحرير وشروع كل طرف في القيام بدوره وتحرير المقاالت التي    

) الملصقة غالبا(تشكل المادة األساسية للجريدة، تقوم هيئة التحرير باإلعالن عبر وسائل االتصال الداخلي 

 .يدة وإعطاء نظرة عامة عن المحاور التي تحتوي عليهاعن تاريخ صدور الجر

  :مرحلة ما بعد صدور الجريدة* 

بعد صدور الجريدة، يجب على الفريق التحريري إجراء تحقيق توزيع استمارة على األفراد العاملين   

  .لتقييم الجريدة والتعرف على آرائهم فيها ومن ثم اإللمام بجوانب النقص

ذا التحقيق، الكشف عن القراء الحقيقيين للجريدة وتقسيمهم حسب الفئات كما يمكن من خالل ه  

إلصدار العدد الموالي للجريدة تقوم هيئة التحرير بعقد اجتماع تحضيراً . )1(السوسيو مهنية والمستوى الثقافي

  .يلخصون فيه نقائص العدد السابق ويحاولون تداركها في األعداد الموالية

التي تشكل المادة األساسية للجريدة، أبرزت النتائج التي تحصلت عليها وكالة  عن أهمية المعلومات   

من خالل تحقيق أجرته على ثمانية وأربعين مؤسسة، تضم أكثر من خمسة آالف  Corealis  كورياليس

عامل على أن:   

  .من المستجوبين يعتبرون المعلومات التي تنشرها الجريدة كمالية 49%

  )2(.يعتبرونها دون فائدة من المستجوبين 25%

من خالل هذه النتائج، نستطيع القول بأنه يجب التفكير بجدية في المواضيع التي يمكن أن تعالجها     

دون ) كل العاملين في المؤسسة من العامل البسيط إلى اإلطار(الجريدة، المواضيع التي ستثير اهتمام القراء 

  .عاملين، و هذا ما سنحاول التعرف عليه في العنصر المواليالتركيز على فئة واحدة أو صنف واحد من ال

  :مضمون وشكل الجريدة: المطلب الثاني

  :مضمون الجريدة -1

أن تشكل مواضيع لمقاالت الجريدة الداخلية  أربعة محاور أساسية يمكن ميشال دورييويحدد إيف آنياس 

   :وهي

  

  

  

Stéphane Moles, Thierry Truck, opcit, p 35.         (1) 
Sophie Peter van deise, opcit, p 59.            (2)      
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  .حياة المؤسسة •

  .نشاط المؤسسة ووحداتها •

  .التجديدات التي تقوم بها المؤسسة •

  )1( .األشخاص •
  

  حياة المؤسسة: المحور األول

  :تندرج تحت هذا المحور مجموعة من المواضيع المتعلقة بـ  
  

هات يمكن للجريدة أن تعالج مواضيع تتعلق بإستراتيجية المؤسسة كعرض التوج :استراتيجية المؤسسة-1

  .الكبرى للمؤسسة، تلخيص أهم القرارات وشرح مشروعها

  .عرض إستراتيجية كل قطاع من قطاعات المؤسسة حسب مجال اختصاصها: قطاعات المؤسسة-2

تابعة للمؤسسة، إما تلك المتواجدة في التعريف بما يجري داخل الفروع أو الوحدات ال :وحدات المؤسسة- 3

  .نفس البلد أو خارجه وذلك بتخصيص أركان في الجريدة

  .وذلك بشرح طرق ومناهج العمل :بعها المؤسسةالتي تتّ عرض السياسة اإلدارية واالجتماعية- 4

تراتيجية ومدى أثرها على العاملين من جهة، وعلى اإلس :عرض النتائج االقتصادية والمالية للمؤسسة - 5

  .العامة للمؤسسة من جهة أخرى
  

العاملين في  علممن واجب الجريدة الداخلية أن تُ :التعريف باألفراد الجدد الذين التحقوا بالمؤسسة - 6

  .المؤسسة باألفراد الجدد الذين التحقوا بها، فتذكر أسماءهم، القطاعات التي التحقوا بها، شهاداتهم وخبراتهم

  .لخص لكل التحقيقات أو الدراسات التي قامت بها المؤسسة في ميادين نشاطهاعرض م :التحقيقات -7

ص عن بعض النشاطات التي تقوم بها المؤسسة تقوم الجريدة الداخلية بتقديم ملخّ :معلومات خارجية -8

  .على المستوى الخارجي
  

سسات، فإنه من األفضل بما أن هذه المجلة خاصة فقط بمسؤولي المؤ :المجلة اإلعالمية أو الصحفية -9

يقال ويكتب عن مؤسستهم في الصحافة اليومية، وذلك بتلخيص هذه المقاالت  ونشرها  عن ماإعالم العاملين 

  .في الجريدة الداخلية

 

  
 
 

 
Yves Agnès, Michel Durier, opcit, p 167.                           (1) 
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  :ملويش: نشاط المؤسسة ووحداتها: المحور الثاني

  .تأتي هذه الرسالة غالبا على شكل افتتاحية أو حديث يجرى مع المدير :رسالة من المدير -1

ما بمقاالت كعرض ما يحدث داخل أحد وحدات المؤسسة على شكل روبورتاج مدع :حياة القطاعات - 2

  .تجرى مع العاملين

  .ق بعرض النتائج التي حققتها وحدات المؤسسةيتعلّ :اإلنتاج - 3

يقصد بها الحديث أو التطرق إلى وضعية العاملين في الوحدات، ظروف  :ديم معطيات اجتماعيةتق -4

  .عملهم، وظروفهم االجتماعية

  .أي التعريف بكل األطراف الذين يتعاملون معها، كالممولين :شركاء المؤسسة -5

ط المؤسسة بالدول األجنبية والمقصود إبراز طبيعة العالقات التي ترب :األجانب لينتعامممعلومات عن ال -6

  ).إلخ...عالقات شراكة، بيع،(

وهي كل العمليات التي تقوم بها المؤسسة في ميدان االتصال الخارجي كحمالت  :االتصال الخارجي -7

  .اإلشهار، العالقات العامة، الرعاية، المساهمات التي تقدمها المؤسسة أو تلك التي يقدمها العاملون

عن تاريخ المؤسسة، نشاطها جمع صور تذكارية، الحديث عن مسيرتها والتطورات الحديث  :الذاكرة-8

  .التي حققتها

الحديث عن كل األفراد الذين قاموا بزيارة المؤسسة أو وحدة من وحداتها كالباحثين  :الزيارات -9

  .والمتربصين

أن تتحول إلى ركن  صاعداليمكن لعلبة األفكار التي تعتبر وسيلة من وسائل االتصال  :علبة األفكار -10

  .، الذي يعادل في الصحافة اليومية ركن بريد القراء"رسائل القراء"داخل الجريدة تحمل اسم 

  :التجديدات التي تقوم بها المؤسسة :المحور الثالث

يكون الحديث في هذا المحور عن كل التطورات التقنية، المهنية والعالقاتية التي لها أثر على الحياة   

 :عملية للمؤسسة، ويشمل عدة مواضيع، نذكر منهاال

كما يمكن للجريدة أن . كالبيانات أوالمقرات الجديدة للمؤسسة، العتاد التقني :الوسائل المادية الجديدة-1

  .تتعرض في مواضيعها إلى التغييرات التي قامت أو ستقوم بها المؤسسة

بها المؤسسة لتحسين ظروف العمل كاإلرشادات ، يقصد بها اإلجراءات التي تقوم  :الوسائل الحمائية-2

  .النصائح الوقائية والتوصيات األمنية

 .إلخ...يعني الحديث عن عالقة المؤسسة بمحيطها الخارجي كالسلطات العمومية والجمعيات، :المحيط-3
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  :األشخاص :المحور الرابع

ن مواضيع هذا المحور يمكن أن لون المؤسسة، وبالتالي فإيتعلق هذا المحور باألشخاص الذين يشكّ

  :تشمل ما يلي

بورتري عن أحد األفراد العاملين في المؤسسة، مسيرته، رأيه حول المؤسسة وكذا النشاطات التي يقوم  - 1

  ).هواياته، نشاطاته التطوعية أو النقابية(بها خارج أوقات العمل 

  .الحديث عن النشاطات الثقافية والرياضية للعاملين -2

  .الحديث عن األشخاص الذين شاركوا في دورات التكوين: وينالتك-3

، وعن بعض األمراض )الصحة في العمل(الحديث عن واقع قطاع الصحة داخل المؤسسة : الصحة -4

 .المهنية وكيفية الوقاية منها

  :الجانب الشكلي للجريدة-2

المادة مهمة كذلك، خاصة إذا  مضمون الجريدة وحده ليس كاف لجلب انتباه القراء، فطريقة تقديم هذه  

من المستجوبين ال  %37،7أنCoréalis   علمنا حسب نتائج التحقيق الذي قامت به وكالة  كورياليس

من المستجوبين  %1،39من المستجوبين يتصفحون الجريدة، و %40،3يقرؤون إلّا المقاالت التي تهمهم، 

  )1( .يقرؤون المقاالت المختصرة فقط

  :المقاالت طريقة تحرير* 

تعتبر طريقة معالجة المعلومات مهمة جدا في لفت انتباه العاملين، فهي تعتمد إما على مدرسة   

الرسائل التي تجعل الجريدة وسيلة إدارية بالدرجة األولى تعمل على نشر معلومات تخدم المديرية العامة، أو 

  ).الوظيفة االتصالية(دعوهم إلى المشاركة على مدرسة الحوار التي تعمل على تشجيع مساهمات العاملين وت

وسواء اعتمدت هيئة التحرير في كتابة مقاالتها على المدرسة الحوارية أو مدرسة الرسائل، فإنه توجد 

  .تقنيات صحفية يجب احترامها، كالمقاالت، الروبورتاج، التحقيق أو على أشكال صحفية أخرى

الت، كيفية ترتيبها، كلّها مسائل تدخل في إطار الجانب إن طريقة معالجة المعلومات، تحرير المقا  

  :الشكلي للجريدة، والتي ينتظر منها تحقيق أربعة أهداف وهي

نقصد به، تنظيم المقاالت حسب األركان التي تحتوي عليها الجريدة، فالقارئ الذي يعتاد وجود  :التنظيم -1

  .هذا التنظيم وهذه األركان ال يريد تغييرها

، وكذا )من األكثر أهمية إلى األقل أهمية(نقصد به ترتيب المقاالت حسب درجة أهميتها  :يبالترت -2

  .المقاالت التي تأتي في أعلى الصفحة أو أسفلها

                 
Sophie Peter Van Deise, Opcit, P24                                                                             (1) 



 

 74

تثير طريقة تقديم الجريدة اهتمام القارئ وتجعله متحمسا لقراءته، خاصة إذا كانت  :لفت االنتباه -3

  .مة وسهلة القراءةالمقاالت منظّ

نقصد بها مختلف الخصائص الشكلية التي :  Lookأو  Formule أو ما يسمى بـ :الصبغة أو الهيئة -4

  .الجريدة، عدد الصفحات، نوعية الورق المستخدم نمط الكتابة، حجم: تتميز بها الجريدة كـ

 ينبغي مل وتخدم مضمونها، لذلكأن الناحية الشكلية للجريدة تكّ يرى ايف أنياس وميشال دوريي  

كما يتكلم .االهتمام بها واالستعانة بوكالة خارجية إن كانت الميزانية المخصصة تسمح بمثل هذه التكاليف

  .يف صحفيين وتطبيق الصحافة الحقيقية بكل فنياتها في المؤسسةالباحثان كذلك عن ضرورة توظ

بعد التعرض إلى كل المسائل المتعلقة بالصحافة الداخلية للمؤسسة يمكن إجراء مقارنة بسيطة بينها   

  :وبين الصحافة اليومية، حيث تختلفان في ثالث نقاط أساسية هي

الصحافة الداخلية أداة للتعبير  تعتبر ت المجتمع، في حينتتوجه الصحافة اليومية إلى كّل فئا: النقطة األولى

  .المحلي عن منظمة معينة، أال وهي المؤسسة

تتمثل في جذب القراء، فالصحافة الداخلية للمؤسسة يجب أن تجذب القارئ وتجعله قريبا  :النقطة الثانية

  .قراءة الجريدةب ملزمينا منها، وذلك ألن نجاحها مرتبط بمدى مقروئيتها، خاصة وأن العاملين ليسو

شرائح، في حين ال كّل حيث تتوجه إلىمن واقع المجتمع  هاالصحافة اليومية مواضيع تستمد :النقطة الثالثة

  .تستمد صحافة المؤسسة مواضيعها من عالم المؤسسة التي تنتمي إليه

  :كالتاليلنجاح هذه الجريدة، يقترح إيف أنياس وميشال دوريي اثنتي عشر نصيحة نوردها 

  .أن تكون الجريدة شهرية الصدور، وذلك لكي تلم بكل المعلومات وتوصلها إلى القارئ من العاملين - 1

  .29,7 × 21من األفضل أن تكون الجريدة ذات الحجم : الحجم - 2

  .استخدام اللون األبيض واألسود في بعض األحيان يمكن إضافة لون آخر - 3

  .ع حسب أهميتها، واستخدام الهرم المقلوب في التحريرتنظيم األركان وترتيب المواضي - 4

ثبات عدد الصفحات في كل عدد من المجلة، ومن األفضل أن يتراوح عدد الصفحات من اثنين إلى  -5

  .ثماني صفحات

  .أن تتكيف الجريدة مع انتظارات العاملين - 6

  .متعلقة بالمؤسسةأن تكون الجريدة ذات طابع محلي، أي إعطاء األولوية للمعلومات ال - 7

          أن ال تكون الجريدة الناطق الرسمي للمديرية، بل يجب أن تكون وسيطا بين المديرية والعامل -8

  ).تعبر عن نوايا المديرية وتترك للعاملين الحرية في تكوين آرائهم والتعبير عنها عبر الجريدة(
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  .أن تعالج كل المعلومات التي يستفيد منها العامل -9

  .يجب على الجريدة أن تعالج كل ما يجري داخل المؤسسة، حتى األزمات التي تتعرض لها -10

  . قابلة للقراءةو أن تكون واضحة األسلوب -11

يقترح الباحثان أن يكتسي التوزيع طابع شخصي، أي ارسالها إلى بيوت العاملين، وذلك . التوزيع -12

  )1(.ينشأ بين القارئ والجريدة ط العاطفي الذي من المفروض أنالتقوية الرب

يتمثل في : إذن، من خالل ما تعرضنا إليه، نستخلص أن للصحف الداخلية دوران متناقضان، األول  

  .يتمثل في تلبية انتظارات العاملين فيما يخص المعلومات: نشر القيم اإلدارية، والثاني

جب أن تقوم به الصحافة الداخلية، أي وسيلة لحل هذا اإلشكال، يتفق جل الباحثين على دور الوساطة الذي ي

إدارية وإعالمية تلبي انتظارات العاملين، فإذا تخلت الصحافة عن دورها اإلداري، فإن هذا سيخلق لها 

ن ومشكلة مع المديرية العامة للمؤسسة، بحكم أنها الممول الوحيد لها، أما إذا قامت به فإن هذا سيجعل العامل

من هنا، نستطيع استنتاج الصعوبات التي تتعرض لها الصحافة . فة أو جريدة المؤسسةيفقدون الثقة في صحي

  .الداخلية، وهي ارتباطها بالمديرية العامة وعدم استقالليتها بحكم أنّها الممول الوحيد لها

لهذه األسباب، يفضل الباحثون أن تقوم الصحافة الداخلية بدور الوساطة بين العامل واإلدارة دون 

ارة سخط أي طرف، وهذه هي مهمة الفريق التحريري الذي يجب أن يتمتع باالستقاللية عن المديرية من إث

معلومات إجرائية، تحسيسية، ترويجية أو (جهة، وأن يدرك طبيعة المعلومات التي يحتاج إليها العامل 

  ).عامة

ماعي الذي يجب أن تتحلى لقد أكد اتحاد الصحف وصحفي المؤسسات الفرنسية على أهمية البعد االجت  

به الصحافة الداخلية، فتحقيق الترابط وخلق وسط تضامني تزول فيه كل الثقافات الفرعية أو الثانوية ليتفق 

الكل على ثقافة واحدة متجانسة، أال وهي ثقافة المؤسسة هو الهدف الذي تسعى الصحافة الداخلية لتحقيقه 

هانات الكبرى للصحافة الداخلية، فهي تتخذ أشكاال رسمية وغير هذه الثقافة تشكل أحد الر. ر عنهيتعبالو

الرسمية، تظهر في القوانين والقواعد الصريحة المعمول بها داخل المؤسسة، في حين تظهر  .رسمية

 .األشكال غير الرسمية في القيم والمعاني التي تروجها وتحاول الصحافة الداخلية نشرها

  :الداخلية في يمكن تلخيص شروط نجاح الصحافة

  .المعرفة الجيدة بالمعلومات التي يحتاج إليها العامل - 1

  .تحديد الجمهور المستهدف الذي تتوجه إليه - 2

  
  

  

Yves Agnès, Michel Durier, opcit, p 96         (1) 
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في ما يتطلب االستعانة بوكالة خارجية، بصح التحكم في التقنية المستخدمة لمعالجة المعلومات وهو -3

  .محترف أو توظيفه، أو تدريب المسؤولين على الجريدة أو المجلة على التقنيات الصحفية إن كانوا يجهلونها

  .استقاللية هيئة التحرير عن المديرية العامة ولو كان ذلك بصفة نسبية - 4

سة بعين أن تأخذ هيئة التحرير أثناء تحريرها للمقاالت المستوى الثقافي العام للعاملين في المؤس - 5

  .االعتبار

  .االهتمام بالناحية الشكلية والفنية للجريدة - 6

بعد تطرقنا ومعالجتنا في هذا اإلطار من خالل فصلين، إلى االتصال الداخلي وصحافة المؤسسة،   

سنحاول في اإلطار الموالي، أال وهو اإلطار التطبيقي إسقاط كل ما رأيناه ودراسة عن قرب ظاهرة صحافة 

التابعة لبنك الفالحة والتنمية الريفية، وكذا " أخبار بدر"إحدى المؤسسات المالية أال وهي مجلة  المؤسسة في

.دراسة واقعها في المؤسسة وكذا اآلراء التي يحملها القراء حولها
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، فبعد "أخبار بدر"شأت فيه مجلة  نتناول في هذا الفصل من خالل ثالث مباحث، المحيط العام الذي ن

التعرض ولو باختصار إلى تاريخ بنك الفالحة والتنمية الريفية وكيفية تنظيمه، نركز في مرحلة ثانية على 

مختلف نشاطاتها االتصالية، لنتطرق إلى ومديرية االتصال والتسويق، تاريخ نشأتها، الوظائف التي تقوم بها 

األولى والعوامل التي أدت إلى ظهورها، اإلمكانيات المادية والبشرية التي المجلة التي عرضنا بداياتها 

  .تحتوي عليها، طرق التوزيع والمصادر التي تعتمد عليها للحصول على المعلومات

ز من الناحية الشكلية للمجلة على ثالث نقاط بعد هذا، نقوم بوصف المجلة شكال ومضمونا، حيث نركّ  

أما بالنسبة لمضمون المجلة، نحاول فيه الكشف عن . ن والصور المستخدمة فيهاالحجم، األلوا: أال وهي

األركان الثابتة وغير الثابتة الموجودة فيها األنواع الصحفية األكثر استخداما واستنتاج الوظائف التي تقوم بها 

  .المعالجةالمجلة من خالل طبيعة ونوع المواضيع 

  .الفالحة والتنمية الريفية لمحة تاريخية عن بنك: المبحث األول

نتعرف في هذا المبحث على بنك الفالحة والتنمية الريفية من خالل ثالثة مطالب، نخصص المطلب 

أما المطلب الثالث نعالج فيه ونشرح الهيكل  ،األول لتاريخ البنك، والثاني للخدمات المختلفة التي يقدمها

  .التنظيمي للبنك

  :الفالحة والتنمية الريفيةبدايات بنك : المطلب األول

تم إنشاء البنك حيث أشهر من االستقالل بتأميم المصارف األجنبية  ستةشرعت الدولة الجزائرية بعد   

ميالد الصندوق  1963كما شهد عام . ، وكذا الخزينة الجزائرية)حاليا البنك الجزائري(المركزي الجزائري 

  .إنشاء الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط 1964، وعام )لتنميةالبنك الجزائري ل( الجزائري للتنمية، حاليا

، 1966يونيو  13الصادر في  178-66بعده، تقرر إنشاء البنك الوطني الجزائري بموجب قانون   

والذي أوكل إليه بصورة عامة أمر أخذ االقتصاد المخطط على عاتقه، فكلف بتمويل عدة قطاعات اقتصادية 

  :منها

  الزراعيةالقطاعات غير  •

  قطاعات االقتصاد الزراعي •

 .قطاع التجارة الخارجية •

 

  

:مجلة أخبار بدر
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لينبثق  ،)1(للفالحة، أعيد النظر في هيكلة وتنظيم البنك الوطني الجزائري اإلستراتيجيةنظرا لألهمية 

 1982مارس  13الموافق لـ  1402جمادى األولى عام  07الصادر في  106-82منه بموجب المرسوم 

ولقد نشر هذا القرار في الجريدة . ة الريفية الذي سمي في صلب النص البنك الفالحيبنك الفالحة والتنمي

  .1982مارس  16لـ  11الرسمية رقم 

  :لقد ظهر هذا البنك في تلك الفترة بالذات لسببين رئيسين هما

من الغذائي رغبة الدولة في تدعيم قطاع الفالحة بهدف زيادة مردوديتها، وبالتالي المساهمة في تحقيق األ - 1

  .للبالد، ولهذا فإن جل نشاطاته انصبت على تدعيم القطاعات االزراعية الغذائية األكثر استهالكا في الجزائر

 الزراعي القطاع تمويلل الظروف االقتصادية السائدة آنذاك، إنشاء هذا النوع من البنوكأوجبت  - 2

قائيا في قائمة البنوك المتخصصة فيلذلك، ظهر كهيئة مالية اندرج تل. لة لهوالنشاطات المكم: 
  

وكذا تمويل النشاطات التي لها صلة مباشرة   :فل بتمويل الحاجيات المختلفة للقطاع الفالحيالتكّ  - أ

 :وغير مباشرة بهذا القطاع وهي

 :تنمية هياكل اإلنتاج الفالحي وما يالحقه أي
  

  .االستغالالت الفالحية للقطاع اإلنتاجي •

  ).بناء السدود( الري  –اونيات التع –مزارع الدولة  •

  .ديوان الفالحة والتنظيمات الفالحية •

  .الدواوين وتنظيمات الغابات •

 .قطاع الصيد البحري •
  

  :تمويل كل المشاريع التي تساعد على تنمية األرياف والتي هي -ب

  .األطباء، الصيدليين، أطباء األسنان، البيطريين

 .، تجار)حرفيين( صناعات تقليدية 

 
  

 
ذي القعدة عام  24المؤرخ في  242-80الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، المرسوم رقم   ) 1(

 .المتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات المالية 1980-10-04الموافق لـ  1400
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الستقالل إذن، بنك الفالحة والتنمية الريفية هيئة عمومية اقتصادية تتمتع بالشخصية المعنوية وا

، تسير عبر القانون التجاري وتحافظ على توازنها المحاسبي، يقوم بجمع األموال المودعة من طرف )1(المالي

بنسبة فائدة محددة من بنك الجزائر، كما ) شركات(الزبائن إلقراضها إلى أشخاص طبيعيين كانوا أو معنويين 

  .اسطة تكلفة القرضيمارس كذلك تجارة النقود، شراء وبيع العملة الصعبة بو

من رأسمال بنك البركة،  %50يساهم بنك الفالحة والتنمية الريفية في عدة استثمارات، فهو يملك   

ماليين دوالر، كما أنه يملك أسهما في  10من رأسمال العربي لالستثمار والتجارة البالغ  %25يساهم بنسبة 

  .تنمية الفالحة في الجنوب ، مؤسسة)(SIBFالبورصة، في مؤسسة تكوين ما بين البنوك 

عند إنشاء البنك، كانت التسمية بنك الفالحة والتنمية الريفية وذلك بحكم ما يسمى بتخصيص   

المرحلة االنتقالية إلى اقتصاد السوق،  أثناء، أي أن البنك سمي حسب القطاع الذي يموله، لكن حاليا )2(البنوك

القرض الشعبي الجزائري، البنك (البنوك التجارية األخرىأصبح البنك بنكا تجاريا محضا، مثله مثل كل 

  .فإنه يمول مختلف القطاعات االقتصادية) الخارجي الجزائري، البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية

يعتبر البنك صاحب أكبر شبكة بنكية في الجزائر مقارنة مع الهيئات األخرى، حيث زاد عدد 

وكالة  300، وما يقارب 2001فرع في  29وكالة و 283إلى حوالي  1983ام وكالة ع 60الوكاالت من 

 * .عامال 6970كما أن اليد العاملة به تتجاوز  2004فرع في 30و

  :وعلى العموم، يمكن تلخيص أهم المراحل التي مر بها البنك في

لعالم الريفي بفتح ، وجوده ضمن ااألولىسنوات الخالل فرض البنك :  1990 - 1982المرحلة األولى 

بمرور الزمن، اكتسب سمعة وكفاءة عالية في ميدان ، والعديد من الوكاالت في المناطق ذات الصبغة الفالحية

هذا االختصاص كان . تمويل القطاع الزراعي، قطاع الصناعة الغذائية والصناعة الميكانيكية الفالحية

القطاعات الحيوية  إحدىبتمويل  ومي يختصالمخطط حيث كان كّل بنك عم االقتصادمنصوص في إطار 

  .العامة

  

  
  

 1408جمادى األولى عام  22المؤرخ في  688الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، القانون رقم  )1(

المؤرخ في  12-86 و المتضمن القانون  التوجيهي للمؤسسات االقتصادية يعدل ويتمم القانون رقم 1988-01-12الموافق لـ 

منه تنص على أن  02والمتعلق بنظام البنوك والقرض، و المادة  1986-08-19الموافق لـ  1406دي الحجة عام  13

مؤسسات القرض مؤسسات عمومية اقتصادية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وتقوم بمقتضى وظيفتها األساسية 

 .نص بأنه يمكن للمؤسسات القرضية تقديم القروض بأنواعهات 07بالعمليات المصرفية والمادة 

  .خاصة بتغيير البنوك وزارة المالية 1970صالحات سنة إ )2(

  معلومات تحصلنا عليها من خالل اطالعنا على الوثائق الداخلية *
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وك الذي ينص على نهاية فترة تخصص البن 90/10بموجب صدور القانون  :  1999 - 1991المرحلةالثانية 

مجاالت أخرى من النشاط اإلقتصادي خاصة قطاع المؤسسات  تمويل إلى نشاطاتهبدر الوسع بنك 

  .الفالحي عن القطاع ئهإستغناإ وهذا دوناالقتصادية الصغيرة والمتوسطة 

  حيث عرفت سنة   دخال تكنولوجية االعالم اآلليبإ كذلكهذه المرحلة  تميزت

  معالجة عمليات التجارة الدولية في  swiftتطبيق نظام سويفت  :1991  

تسيير (مع فروعه المختلفة للقيام بالعمليات البنكية   progiciel sybuوضع برمجيات  : 1992  

  )، الفحص عن بعد لحسابات الزبائناإليداعياتالقروض، تسيير عمليات الصندوق، تسيير   

  اآللي على جميع عمليات التجارة الخارجية اإلعالم إدخال: 1992

  .بإستخدام اإلعالم اآللي جميع العمليات البنكية معالجةتعميم عملية : 1993

   BADR استخدام بطاقة الدفع والسحب: 1994

، فحص وانجاز العمليات البنكية عن بعد   (Télétraitement)كي ادخال عملية الفحص السل: 1996

  .الشروع في استخدام بطاقة السحب ما بين البنوك 1998

  :2002أفريل  - 2000الثةالمرحلة الث

تتميز هذه المرحلة بوجوب التدخل الفعلي للبنوك العمومية لبعث نفس جديد في مجال االستثمارات، 

، رفع بنك البدر إلى حد كبير حجم القروض لفائدة المؤسسات االقتصادففي مجال تدخله في تمويل 

  .االقتصادية الصغيرة والمتوسطة

العميقة ومن أجل االستجابة لتطلّعات زبائنه، وضع  تصادية واالجتماعيةبصدد مسايرة التحوالت االق

بنك البدر برنامج خماسي فعلي يتركّز خاصة على عصرنة البنك وتحسين الخدمات وكذا تطهير ميدان 

  .المحاسبة وفي الميدان المالي

  :لقد نتج عن هذا البرنامج االنجازات التالية

 *ة ونقاط الضعف لبنك البدر وانجاز مخطط تسوية للمؤسسة لمطابقة القيام بفحص دقيق لنقاط القو

  الدولية المواصفات

  التطهير الحسابي والمالي* 
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 الدراسة مدة وتقليص اعادة النظر، تخفيف االجراءات اإلدارية والتقنية المتعلّقة بملفات القروض 

  .يوما  90و 20تتراوح ما بين ل

دمة المشخّصة، وتعميمها على جميع الوكاالت إبتداء من سنة والخ تحقيق مشروع البنك الجالس 
2002   

  .مخطط جديد في الحسابات على مستوى المحاسبة المركزية إدخال 

  االفتراضيآليات الدفع في مجال التعامل  بإدخالتطبيق آلي يختص  إنشاء 

  :الخدمات المقدمة من طرف البنك: المطلب الثاني 

  :، الخدمات التاليةية واالعتمادات المالية المعالجةختلف العمليات البنكيقدم البنك باإلضافة إلى م

  :فتح حسابات لكل شخص يتقدم بطلب -1

دج واألقصى 10.000ألموال مجمدة لمدة وفائدة معينة، الحد األدنى  إيداعات  عبارة عن :حساب األجل -أ

  .غير محدد

أي يكتب اسم صاحب السند أو سند : يسند صندوق علن: تتواجد على نوعين :سندات الصندوق -ب

للزبون حرية .  صندوق مجهول للهوية أين يدون صاحب اسم السند على كل الوثائق المستخدمة في البنك

  .دج5.000.000دج  وأقصاه 10.000 ، حدد المبلغ األولي للسند بـاالختيار بين هذين النوعين من السندات

  :التحصيالت -جـ

  .تجارية يستعملها التاجر ألغراضه التجارية حسابات :حسابات تجارية •

  .مفتوحة لذوي الدخل الثابت كاألجراء مثالً :حسابات الشبكات •

، وهو عبارة عن شيك 1993جويلية  15وضع هذا الشيك تحت تصرف الزبائن ابتداء من  :شيك مؤكد -2

تدوم  تهد في رصيده، مدة صالحيالتي تدل على أن المبلغ الذي يطلبه الزبون متواج" يؤكد" يطبع عليه كلمة 

  .يوماً 20سنوات و  3

ونجده على  1994مارس  7وضع هذا المنتوج تحت تصرف الزبائن ابتداء من : LEBدفتر التوفير   -3

  :نوعين

هو حساب تحت الطلب يسير مثل حساب الشيكات، والزبون له الحق في سحب  :دفتر توفير بدون فوائد* 

دج إذا كان متنقال أي في وكالة بدر 20.000ومبلغ . الوكالة التي يملك فيها الدفتر أي مبلغ يريده إذا كان في

  .المتواجدة على المستوى الوطني

 بنسب يختلف هذا الدفتر عن سابقه في كون صاحب الدفتر يتحصل على فوائد سنوية :دفترتوفير بفوائد* 

  .غير ثابتة يحددها البنك الجزائري
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نوفمبر  14وسيلة جديدة لالدخار وضعت تحت تصرف الزبائن في : (LEJ)دفتر ادخار األشبال  -4

، يفتح هذا النوع من الدفتر فقط لألشخاص الطبيعيين الذين 1995-08-13لـ  25/29 بقرار رقم 1995

  .)أحد الوالدين(سنة كاملة وشرعا موكلون بوصي قانوني  19يقّل سنهم عن 

دج، تليه إيداعات أخرى 500موال فيه فقط، وتقدر أول وديعة لفتحه يعتبر هذا الدفتر جامداً يمكن إيداع األ

  .حسب رغبة الزبون، يتحصل صاحب الدفتر على فائدة سنوية حتى بلوغه السن القانوني

دج بشرط 2.000.000من مميزات هذا الدفتر إمكانية الحصول على قرض بنكي يمكن أن يصل إلى غاية 

  .اتسنو 5أن يتمتع بأقدمية ال تقل عن 

  :CIBالبطاقة المشتركة بين البنوك  -5

بطاقة سحب تسمح لحاملها سحب األموال باستخدام الموزع اآللي لألوراق النقدية التابعة للشبكة   

  ).SATIM(النقدية ما بين البنوك 

 البنك الوطني الجزائري، بنك الفالحة والتنمية الريفية،(يتواجد الموزع اآللي على مستوى كل من   

، واالحتياط القرض الشعبي الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير البركة،بنك 

سحب بدر التي ستمكّن  في بطاقة  األوليتمثل  : إلى هذا نضيف مشروعين للبطاقة النقدية). مكاتب البريد

الهدف . سحب أموالهملبدر  لزبائن من استخدام الموزعات اآللية المتواجدة داخل وكاالتلفي مرحلة أولى 

. تخفيف الضغط على الشبابيك من جهة وتمكين الزبائن من الحصول على أموالهم دون انتظار العمليةمن 

  .2006ّهذه الخدمة التي يقدمها البنك دخلت مرحلة التجريب قبل تعميمها المقرر لعام  إن

مشروع مشترك بين البنوك يسهر على تنفيذه  أما فيما يتعلّق بالمشروع الثاني، أي بطاقة الدفع، فهو

هذه البطاقة ستسمح للزبائن بدفع مشترياتهم عند التجار القابلين لجهاز . الشبكة النقدية ما بين البنوك  شركة

  .الدفع اآللي
  

  :طبيعة الخدمات

  :يمكن أن تصنّف الخدمات التي يقدمها بنك الفالحة والتنمية الريفية إلى نوعين

  :المجانية الخدمات -أ

  .فتح الحسابات 

  .الصكوك المودعة لدى شبابيك البنك 

  :الخدمات غير المجانية -ب

  :تقدم هذه الخدمات مقابل عمولة محددة سابقا من طرف البنك يمكن حصرها في

  .تحويل الصكوك البنكية 
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  .تسيير الحسابات 

  .تأجير الصناديق الفوالذية 

  .العمليات المتعلقة بالقرض الوثائقي 

  .يات المتعلقة بالسحب على أجهزة الموزع اآلليالعمل 

  :الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية: المطلب الثالث

، فإن الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية 1998المؤرخ في أفريل  98/02حسب القرار التنظيمي رقم   

  :الريفية يكون كالتالي

  :تاليةتضم األعضاء ال :المديرية العامة* 

  .الرئيس المدير العام

  .المدير العام المساعد

  .مستشار أو عدة مستشارين للرئيس المدير العام

  .مستشار أو عدة مستشارين للمدير العام

  .هو أول سلطة في البنك :الرئيس المدير العام -1

  :ير البنك فهويساعد الرئيس المدير العام في كل الميادين المتعلقة بتسي :المدير العام المساعد -2

  .يسهر على تنفيذ القرارات والتوجيهات في مختلف هياكل البنك -أ

  .يتابع مدى تنفيذ خطة العمل المتفق عليها وكيفية تسيير الميزانية -ب

  .يقوم بالربط بين نشاطات مختلف هياكل البنك-جـ

لفه الرئيس المدير العام عبارة عن إطار سامي من أعلى المستويات، يك: مستشار الرئيس المدير العام -3

  .بمهام كإجراء وإدارة مفاوضات مع بعض البنوك أو دراسة ملفات معينة

  .إطار سامي يتواجد إما في المديرية العامة، أو في قسم من أقسام البنك :مستشار المدير العام -4

  :تتكون من :الهياكل المركزية* 

  :تاليةيتكون من المديريات ال :قسم اإلدارة والوسائل -أ

  .مديرية المستخدمين والتكوين* 

  .مديرية الوسائل العامة* 

 .مديرية القضايا القانونية* 
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  :يضم :قسم التعهدات -ب

  .مديرية تمويل النشاطات الفالحية* 

  .مديرية تمويل المؤسسات العمومية* 

  .مديرية تمويل المؤسسات الخاصة* 

  :هييحتوي على ثالث مديريات و :القسم الدولي -جـ

  .مديرية العالقات الدولية* 

  .مديرية العالقات التقنية مع الخارج* 

  .مديرية الضمانات والتمويالت الدولية* 

  :يحتوي على مديريتين :قسم المراقبة والمراجعة -د

  .المفتشية العامة* 

  .مديرية المراجعة* 

ير العام عن الطريقة التي ينتهجها يكمن دور المفتشية العامة في تقديم الشروحات والتوضيحات للرئيس المد

أما مديرية المراجعة، فدورها يتمثل في تقديم ملخص عن نقاط القوة والضعف التي . البنك للقيام بمهامه

  .يتميز بها نظام المراقبة المعمول به داخل البنك وإيجاد الحلول المناسبة إلصالحه

ق، مديرية التنظيم، مديرية الشؤون المالية لقد جعل هذا القرار كل من مديرية االتصال والتسوي    

  . *والمحاسبة، مديرية الشبكة ومديرية اإلعالم اآللي تحت السلطة اإلدارية المباشرة للمديرية العامة

  .للتعرف أكثر على مديرية االتصال والتسويق، وظائفها وطريقة تنظيمها نخصص المبحث الموالي  

  :تسويقمديرية االتصال وال: المبحث الثاني

عرف الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية عدة تغييرات مست العديد من مديرياته نذكر،   

للتعرف أكثر على المديرية . مديرية التسويق والتطوير 1995مديرية االتصال والتسويق التي كانت قبل 

ي األول التعرف على مختلف ف نامطلبين، حاول ناخصص" مديرية االتصال والتسويق"محل الدراسة وهي 

عن الوظائف التي تقوم  فخصصناه للكشفالثاني أما  المراحل التي مرت بها مديرية االتصال والتسويق،

 .بها هذه المديرية
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    178 ،ص 07أنظر الملحق رقم *

  :المراحل التي مرت بها مديرية االتصال والتسويق: المطلب األول

الهيكل التنظيمي تغييرا في الوظيفة المسندة لالتصال، وعليه يمكن رافق التغيير الذي حدث في   

 :تلخيص مراحل االتصال في هذه المؤسسة المالية كما يلي

  :مديرية التسويق والتطوير: المرحلة األولى

المؤرخ في  91/12، وفقا للمرسوم 1991تتكون مديرية التسويق والتطوير التي أنشئت سنة   

  :ديريات فرعية وهيمن ثالث م 29/07/1991

  .المديرية الفرعية لالتصال* 

  .المديرية الفرعية لتطوير المصادر* 

  .المديرية الفرعية للميزانية* 

  :انحصرت وظيفة المديرية الفرعية لالتصال في

  .نشر كل تعليمات المديرية العامة* 

  .التحضير واإلعداد لمجلة خاصة بالبنك* 

  .ي القيام بدراسات حول النشاطات البنكيةالمساهمة مع المديريات األخرى ف*

  .دراسة احتياجات السوق واقتراح عدة منتوجات للمديرية العامة* 

  .التنسيق مع المديريات األخرى لتنفيذ كل العمليات االتصالية الداخلية منها والخارجية*
  

  :مديرية االتصال: المرحلة الثانية

إلى مديرية مركزية تضم مديريتين فرعيتين  1995سنة  تحولت المديرية الفرعية لالتصال ابتداء من

أوكلت لهذه المديرية المهام . مديرية الموارد ومديرية الميزانية المسيرتين من طرف مدير مركزي: هما

  :التالية

مد المديرية العامة بكافة المعلومات التي تكشف عن واقع االتصال الداخلي والخارجي في البنك، وكذا * 

  .لمقترحة لتحسينهالحلول ا

  .تصميم الرسائل اإلشهارية* 

  .الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للزبائن* 

  .دراسة متطلبات عملية الرعاية* 

  .تقديم اقتراحات للمديرية العامة ومتابعة النتائج* 



 

 87

  .التكفل بالتحضير للمشاركات التي يقوم بها البنك في مختلف المؤتمرات والتظاهرات االقتصادية* 

  .السهر على اإلعداد لمجلة البنك* 

  .نشر جميع النصوص التنظيمية* 

  .تسيير مكتبة التوثيق المركزية للبنك* 

  .توثيق مجمل الوثائق التنظيمية للبنك* 

  .وضع الرزنامة السنوية* 

  .إعداد الميزانية •

    :المرحلة الثالثة

التطوير، لتدمج ضمن مديرية االتصال، في هذه المرحلة، تم تحويل وظيفة التسويق من مديرية التسويق و

  .1998لتسمى مديرية االتصال والتسويق منذ سنة 

، )رغم أنها غائبة(تقوم هذه المديرية بنفس المهام المذكورة سابقا، مع إضافة بعض المهام المتعلقة بالتسويق 

عين حسب ما يوضحه الجدول التالييبلغ عدد عامليها ثالثة عشر عامالً موز: 
  

 المستوى عدد العاملين ائفالوظ

 جامعي 1 اإلشهار

 جامعي إطار متوسط 2 االعتراضات

 مهندس في التصميم الخطي+ جامعي  2 اإلنجاز والتركيب

 جامعي 4 النقدية

 جامعي 1 نشر النصوص القانونية والتوثيق

 جامعي 3 المجلةعلى القائمون 

  13 المجموع

  :ال والتسويقوظائف مديرية االتص: المطلب الثاني

  :يمكننا تصنيف الوظائف التي تؤديها هذه المديرية إلى نوعين

  :والمقصود به، تلك الوظائف اليومية التي تقوم بها المديرية وهي :الوظائف الدائمة -أ

يتلقى  المسؤول عن هذه الوظيفة عدة طلبات من مديرية الوسائل العامة، والتي تتمثل في  :اإلشهار -1

حويل مقر وكالة، أو فتح وكالة جديدة، فيكتب النص اإلشهاري ويرسله إلى الصحف اليومية إعالنات عن ت

  .التي تقوم بنشره، ثم يتم االتصال بمديرية الوسائل العامة إلبالغها بتاريخ صدور اإلعالن
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تتعلق االعتراضات بمسألة ضياع صك أو دفتر بنكي، فيقوم الشخص الذي فقد  :وظيفة االعتراضات -2

صك بتحرير طلب يرسله إلى الوكالة القريبة من مقره، هذه الوكالة تبلّغ القائمين على وظيفة االعتراضات ال

برقم الصك أو الدفتر الضائع، إسم ولقب صاحب الصك، رقم حسابه، تاريخ الضياع، وكذا اسم الوكالة التي 

ن هذه الوظيفة بتدوينها في دفتر سجل فيها بالغ الضياع، انطالقا من هذه المعلومات، يقوم المسؤولون ع

  .خاص باالعتراضات وإرسال البالغ إلى كل الوكاالت إلعالمهم بضياع الصك وتحذيرهم من استخدامه

  .تهتم هذه الوظيفة بإعداد الملصقات، الرزنامات والمطبوعات :والتركيب زوظيفة االنجا -3

  :نونية لبنك الفالحة والتنمية الريفية فييمكن تلخيص النصوص القا: نشر النصوص القانونية وظيفة - 4

وثيقة رسمية يوقعها الرئيس المدير العام للبنك تحتوي ): Décision réglementaire(القرار التنظيمي  -

  .البنك بإستراتيجيةعلى قرارات وقوانين تتعلق 

على قرارات تتعلق  عها المدير العام، تحتويوثيقة رسمية يوقّ: (lettre circulaire) مذكرة تعليمية  -

  .بسياسة البنك المسطرة على المدى القصير

توقع هذه المذكرة من طرف المدير العام، تحتوي على القرارات ): Note de service( مذكرة مصلحة -

الفورية المستعجلة المتعلقة بالوكاالت كقرار غلق إحداها، أو إعالم عاملي المديرية بالقرارات التي اتخذت 

  .مثالًشأنها تحسين الخدمات والتي من 

بعد حصول مديرية االتصال والتسويق على هذه الوثائق من مديرية الوسائل العامة، يقوم المسؤول 

  .على هذه الوظيفة بتسجيلها في دفاتر خاصة، فيدون تاريخ وصول الوثيقة، رقمها وعنوانها

دار جريدة شهرية تعالج فيها موضوع تقوم المنظمة الدولية للشرطة بإص ):Kissing(وظيفة الكسينغ  -5

يتحصل بنك الفالحة و التنمية الريفية على نسخة من هذه الجريدة ، األوراق النقدية المزورة فتذكر أرقامها

بفضل اشتراك سنوي مع المنظمة، فتقوم المديرية بتوزيع نسخ من هذه الجريدة على كل الوكاالت، والغرض 

  )1(. الزبون وجعله يتعامل مع البنك باطمئنانمن هذه العملية توطيد الثقة مع 

  :النشاطات االتصالية -ب

شاركت مديرية االتصال خالل السنوات األخيرة في عدة تظاهرات ومعارض اقتصادية على   

  :المستوى المحلي والوطني أو الدولي، نذكر

ية، حيث قامت بالتعريف شاركت المديرية باسم البنك في مختلف المعارض المحلية أو الدول : المعارض -1

المديرية سنة  شاركتبالبنك والخدمات التي يقدمها، وكذا شرح العالقة الموجودة بين الزبون والبنك، لذلك 

 :في التظاهرات االقتصادية التالية 1999
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  .صالون الفالحة والصيد* 

  .معرض المنتوجات الوطنية* 

  .المعرض الجزائري الدولي* 

  .أسهار تمنراست* 

والتسويق بإعداد دليل هاتفي  تكلف مديرية االتصال: (Annuaire réseau BADR): الدليل الهاتفي -2

يوزع هذا الدليل الهاتفي على كل فروع . بنك، مديرياتها وفروعهايشمل جميع األرقام الهاتفية الخاصة بال

  .ووكاالت البنك

تقوم مديرية االتصال والتسويق بعد موافقة المديرية العامة بتمويل حصص تلفزيونية،  : الرعاية -3

  :منها مسابقات ومهرجانات، نذكر

  .الحقائق االقتصادية* 

  .مسلسل الوصية* 

  .دج1.000.000يها البنك بمبلغ مالي قدره شارك ف: مسابقة رمضان* 

مهرجان تمقاد، شارك بنك الفالحة والتنمية الريفية في مهرجان تيمقاد، فساهم في تحضيره واإلشراف * 

  .عليه طيلة المدة التي قضاها المهرجان، وذلك مقابل تعليق ملصقة إشهارية تحمل رمز البنك واسمه

سنوي التي تنظمه مديرية التربية تكريما للتالميذ النجباء، ففي كل عام تشارك المديرية في تمويل الحفل ال* 

  .دينار جزائري 15.000و   دج10.000دفتر األشبال، تتراوح قيمة الواحد منها ما بين  15يقوم البنك بمنح 

رد كما يمول البنك بعض الملتقيات، كملتقى الدول العربية لالستثمارات والتبادالت التجارية في الموا

  .2001جوان  13-11البحرية الذي تم انعقاده من 

 - إن المالحظة التي يمكن إيرادها، هي أن الوظائف التي أسندت إلى مديرية االتصال والتسويق

غائبة في معظمها، فالوظائف الفعلية المتواجدة هي تلك التي عرضناها  - حسب ما نص عليه المرسوم

  .التي سنتعرف على بداياتها وإمكانياتها في المبحث الموالي" بدرأخبار "بالتفصيل، وكذا اإلعداد لمجلة 
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  .بدايات مجلة أخبار بدر: المبحث الثالث

نعالج في هذا المبحث من خالل مطلبين العوامل التي أدت إلى ظهور المجلة، إمكانياتها المادية 

  .ق توزيعهاوالبشرية ، المصادر المعتمد عليها للحصول على المعلومات  وكذا طر

  :بدايات المجلة وإمكانياتها: المطلب األول

مراد "،عندما أدرك الرئيس المدير العام للبنك السيد  1995إلى جانفي " أخبار بدر"يرجع ميالد مجلة   

ضرورة إصدار جريدة داخلية تربط المؤسسة بعامليها الموزعين عبر وكاالتها المنتشرة عبر " دمارجي

  .التراب الوطني

عمال البنك في العدد األول من المجلة، إلى  هة إلىالرئيس المدير العام في افتتاحيته الموج أشار  

  :العوامل التي دفعت هذه المؤسسة المالية إلصدار مجلة داخلية والتي نلخّصها فيما يلي

ايد شيئا فشيئا، حاجة العمال إلى االتصال فيما بينهم أوال وبين مؤسستهم ثانيا، هذه الحاجة التي بدأت تتز - 1

  .إلى أن أصبحت ضرورة ال يمكن التغاضي عنها

التغييرات واالنقالبات التي تشهدها السوق االقتصادية ،جعلت البنك بحاجة إلى بناء وإرساء قواعد  -2

جريدة المؤسسة، التي تبتعد في نشرها : اتصالية تقوم على مبدأ التبادل الحر للمعلومات، أحد وسائلها

  .عن مذكرة مصلحة أو غيرها من الوسائل المستخدمة يومياللمعلومات 

  .الرغبة في تحسين الخدمات البنكية - 3

وبناء عليه، تم إصدار جريدة مؤسسة على شكل مجلة داخلية فصلية تصدر عن مديرية االتصال والتسويق، 

  .مهمتها إعالم العاملين عن كل ما يجري داخل بنك الفالحة والتنمية الريفية

تسعة وعشرين عدداً وعددين خاصين،  2001ت المجلة إلى حد تاريخ إجراء هذه الدراسة أي سنة أصدر

بمناسبة األيام الدراسية التي جمعت بين مدراء وإطارات بنك الفالحة والتنمية  1995األول في ديسمبر 

ماي لسنة  1: د العمالفي سيدي فرج، أما العدد الثاني، فكان بمناسبة عي 1995ديسمبر  18- 17الريفية أيام 

1998 .  

  :تحتوي المجلة على إمكانيات ووسائل مادية وبشرية نوردها فيما يلي  

المقصود بها، الوسائل واألجهزة التقنية المستخدمة في إعداد المجلة، والتي يمكن  :اإلمكانيات المادية -أ

ورة ال تسمح باإلعداد الفني ،التي تحتوي على أجهزة قديمة غير متط )1( (PAO)محطة الـ : حصرها في

 .للمجلة، لذلك تضطر المديرية إلى التوجه نحو وكالة خاصة تسند إليها هذه المهمة، أي التصميم الفني

  
 11.00، مديرية االتصال و التسويق بالمرادية ،على الساعة  2001جوان   05، يوم  بالدراسات ساسيأمقابلة مع السيد للوشي الياس، مكلف  )1(

  .اصباح
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تتلخص اإلمكانيات البشرية لمجلة أخبار بدر في هيئة التحرير التي تتكفل بإعداد  :اإلمكانيات البشرية -ب

  :المجلة وتحرير المقاالت وتتكون من 

هو نفسه المدير المسؤول عن مديرية االتصال والتسويق، تتمثل مهامه في مراجعة  :مدير النشر -1

  .على ما يكتبالمقاالت المحررة وإعطاء موافقته 

في السنوات األولى لمجلة أخبار بدر، كان عدد الصحفيين العاملين فيها أربعة، ثم تقلص إلى  :المحررون- 2

ثالثة، هؤالء الصحفيين متحصلون على شهادة الليسانس في العلوم السياسية والعالقات الدولية والليسانس في 

  .علوم اإلعالم واالتصال

  :مصادر المعلومات* 

اإلتفاق على قائمة المواضيع التي تنشر في العدد المقبل، يشرع المحررون في جمع المعلومات  بعد  

  :التي سيتم معالجتها، هذه المعلومات يتحصلون عليها من عدة جهات أو مصادر نحصرها في

  :وعينبالنسبة للملف الذي تخصصه المجلة ألحد فروع البنك، فإن المعلومات التي تحررها تنقسم إلى ن - 1

            معلومات جغرافية عن المنطقة التي يتواجد فيها الفرع، ويتحصل عليها من الهيئات :النوع األول

فهي معلومات تخص الفرع أو الوكالة نفسها، كإمكانياتها : النوع الثانيأما . أو الجماعات المحلية التابعة له

  .المادية والبشرية

في المجلة، فإن المعلومات الواردة فيها يتحصل عليها من االجتماعات التي بالنسبة للتقارير التي تكتب  -2

  .يتم تغطيتها

أي ما يجري في السوق االقتصادية من أحداث تهم البنك أو القطاع  -يمكن أن تشكل األحداث الجديدة  -3

  .مصدرا للمعلومات يعتمد عليه المحررون - البنكي بصفة عامة

  .أتي من المديرية العامة مصدرا يعتمد عليهتشكّل المعلومات التي ت -4

  .توزيع المجلة :المطلب الثاني 5
حسب  -قبل أن نتحدث عن المقاييس التي تتحكم في توزيع المجلة، نريد أن نشير ولو باختصار  

 )1(إلى عدد السحب، فالمجلة تسحب فصليا حوالي خمسة عشر ألف نسخة - المعلومات التي تحصلنا عليها

، ترسل في ظرف (Pellicule)نها طبعة فاخرة يستخدم فيها ورق من النوع الرفيع يدعى ورق ألف نسخة م

بريدي إلى الوزارات، المؤسسات المالية األخرى، المكتبة الوطنية والمؤسسات الخاصة التي يتعامل معها 

دية توزع على أما النسخ المتبقية والمتمثلة في أربعة عشر ألف نسخة، فهي عبارة عن طبعة عا. البنك

  .الفروع ووكاالت بنك الفالحة والتنمية الريفية

إن مديرية الوسائل العامة هي التي تتكفّل بطبع وتوزيع المجلة بحكم أنها تملك مطبعة، ورغم   

محاولتنا إيجاد أرقام توضح وتبرز الطريقة المعمول بها لتوزيع المجلة على كّل فرع ووكالة، إالّ أننا لم 

رها، والشيء الوحيد الذي توصلنا إليه هي المقاييس الواجب الحصول عليها وذلك لعدم توفّن من نتمكّ

 :مراعاتها في توزيع المجلة والتي يمكن حصرها في
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  :تقاس أهمية الفرع باالعتماد على معيارين أساسيين هما :أهمية الفرع -1

د من الوكاالت يخصص له أعدداً كبيرة من كبر عدألإن الفرع الذي يحتكم  :عدد الوكاالت التابعة للفرع* 

  .المجلة

تراعي مديرية الوسائل العامة في توزيعها للمجلة حجم األعمال التي يحققها  :حجم األعمال المحققة* 

  .الفرع، فاألعداد الموزعة تتناسب طرديا مع حجم األعمال المحققة

مد عليها مديرية الوسائل العامة في توزيعها يعتبر عدد العاملين أحد المقاييس التي تعت: عدد العاملين-2

للمجلة، فكلّما كان عدد العمال كبيراً، ازدادت أعداد المجلة الموزعة والمعدل المعمول به في توزيع المجلة 

 .هي مجلّة لكّل عامل

ا ما وهذ دج،2866قبل أن نختم هذا المطلب، نود أن نشير إلى أن تكلفة النسخة الواحدة للمجلة تقدر بـ 

 .)1(دج لخمسة عشر ألف نسخة 430.000،00يعادل 
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  :شكل ومضمون المجلة: الرابع المبحث 

عرض شكل ومضمون المجلة الذي استنتجناه بعد االطالع على أعدادها، حتى خصصنا هذا المبحث ل  

  .وإن لم تكن كاملة

أما عن مضمون . الناحية الفنية للمجلة أي حجمها، األلوان والصور المستخدمة فيها: والمقصود بشكل المجلة

معالجة واألنواع الصحفية األكثر المجلة، فقد حاولنا استنتاج األركان الثابتة وغير الثابتة، طبيعة المواضيع ال

  .استخداما

  في البداية، إلى أن أعداد المجلة التي طلعنا عليها تفتقد إلى خمسة أعداد وهي نود اإلشارة

  .، وذلك رغم إلحاحنا للحصول عليها، لكن دون جدوى)16، 7، 5، 4، 2(  

  .شكل المجلة: المطلب األول

األلوان المستخدمة، جـ الصور  -حجم المجلة، ب - أ :ة وهينعالج في هذا المبحث ثالث نقاط أساسي  

  .التي ترفق بالمقاالت

تتميز مجلة أخبار بدر بعدم ثبات حجمها، فهو يختلف من عدد إلى آخر، والجدول التالي  :حجم المجلة  - أ

  .يوضح هذا االختالف

 

  أحجام مجلة أخبار بدر حسب األعداد المدروسة :)01(جدول رقم 

  

 الحجمالعددالحجمالعدد
121 ×281921×28,7 
320،5×27،92021×29 
621×282121،2×28,6 
820،8×28،52221×29,3 
920،7×28،52321×28,8 

1021×28،22420،5×28,6 
1121×282521،3×29,6 
1221×282621×29,4 
1321×282721×30 
1421×28,22821×29,6 
1521×28,62921×29,6 
 28,3×21 95العدد الخاص ديسمبر 28×1721
 29,6×21 1998العدد الخاص 28،5×1821
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من خالل هذا الجدول، نالحظ التذبذب الموجود في حجم المجلة، فالتباين في بعض الحاالت يبدو   

جم المجلة يتقلص طفيفا يرجع إلى بعض الملمترات، وفي حاالت أخرى يظهر الفارق بشكل كبير، فنجد ح

 ).29,6 ×20,5(في العدد الثالث 

يمكن تفسير هذا االختالف في الحجم بال مباالة المسؤولين وعدم استيعابهم ألهمية حجم المجلة   

إيف أنياس وميشال دوريي : والدور الذي يلعبه في جعل القراء أوفياء لها، مسألة الوفاء هذه يؤكدها الباحثين

   حجم ثابت تظهر عليه المجلة في كل عدد، والحجم المثالي الذي ينصحان به هو بإتباعاللذين ينصحان 

باإلضافة إلى حجم المجلة المتذبذب، الحظنا تباينا في طريقة كتابة عنوان المجلة وتموقع ، سم29,7 ×21

العدد (، وتارة أخرى يظهران بحجم متوسط )العدد الثالث والعشرون(فتارة يظهران بحجم كبير . رمز البنك

  ).كالعدد الخامس والعشرين(، وأحيانا أخرى يظهران بحجم صغير )الرابع والعشرين على سبيل المثال

استخدمت مجلّة أخبار بدر األلوان في الغالف الخارجي وداخل المجلة منذ بداياتها، باستثناء  :األلوان -ب

  .العدد األول الذي صدر باألبيض واألسود

 :ن في المجلة يمكن تقديمها على الشكل التاليإن طريقة استخدام األلوا

تدون عليه عناوين ...) أصفر، أخضر، أزرق، بنفسجي، أحمر( يأتي الغالف الخارجي موحد اللون  -1

  .المواضيع المعالجة

آخر، والمقصود هنا هو تلوين الصفحات كلها أو جزء إلى ستخدام األلوان داخل المجلة من عدد اختلف ي -2

  ).بعض المقاالت فقطأي ( منها 

عادة ما يظهر عنوان المجلة ورمز البنك بلون ثابت وهو األصفر واألخضر، لكن ابتداء من العدد الثالث  - 3

والعشرين تغيرت األلوان، وأصبح العنوان يظهر تارة بالبرتقالي واألسود، أما رمز البنك فيلون تارة باألسود 

  .واألصفر وتارة أخرى باألخضر والبرتقالي

ال يساعد على ترسيخ ألوان ) األصفر واألخضر(إن التذبذب في استخدام األلوان وعدم احترام ألوان البنك 

فحسب ما اطلعنا عليه في مراجعنا، فإن مسألة ثبات األلوان مسألة هامة جدا، لذلك من . البنك في ذهنه

  . مع احترام الرمز وثبات مكانه) رأخض+أصفر(المفروض أن يتلون الغطاء الخارجي للمجلّة بألوان البنك 

  :الصور -جـ

بمجموعة من الصور، كانت في العدد األول باألبيض واألسود، ثم تحولت " أخبار بدر"استعانت مجلة    

 .والجدول التالي يوضح عدد الصور المستخدمة في كل عدد. إلى صور ملونة في األعداد الموالية
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  .تخدمة في كّل عددعدد الصور المس :)02(جدول رقم 
  

 عدد الصور المستخدمةأعداد المجلةعدد الصور المستخدمة أعداد المجلة
121 1947
311 2023
614 2139
822 2228
917 2320

1027 2421
1112 2519
1218 2635
1314 2722
1425 2818
1523 2931
31 1995ألول العدد الخاص ا 1720
26 1998العدد الخاص الثاني  1823

  

من خالل هذا الجدول، نالحظ أن عدد الصور المستخدمة في المجلة مرتفع، حيث يحمل العدد األول   

  .واحداً وعشرين صورة، ستة صور منها موجودة في ركن النشاطات االجتماعية

  :يةيستعين القائمون على المجلة بالصور في الحاالت التال

تغطية االجتماعات، سواء تلك التي تجمع بين إطارات القطاع البنكي، أو إطارات بنك الفالحة والتنمية  - 1

الريفية، أو حتى األيام الدراسية التي تجمع بين كل إطارات البنك، وهذا ما يظهر جليا في العدد الثامن عشر 

  .1995والعدد الخاص لسنة 

  .الفرق الرياضية المتكونة من عمال البنك، كالعدد األول مثال تغطية حفل توزيع الجوائز على - 2

في بعض األعداد، نجد صورة مصغرة على الجهة اليسرى من كل صفحة، هذه الصورة تختلف من  - 3

  .ركن  إلى آخر حيث تعكس محتواه، وقد شرع في استخدام هذه الطريقة ابتداء من العدد التاسع عشر

المنتوجات الجديدة للبنك، أو لعرض صور تتوافق مع المناسبات التي تخصيص صفحة الوسط لعرض  - 4

تصادف فترة صدور المجلة كالعدد السادس والعشرين، الذي صادف عيد المرأة فخصصت صفحة الوسط 

  .للنساء العامالت في بنك الفالحة والتنمية الريفية

المدينة التي يتواجد فيها الفرع  لتصفتستخدم الصور كذلك في الركن المخصص ألحد فروع البنك،  - 5

  ).آثارها التاريخية مثال(
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  .مضمون المجلة: المطلب الثاني

تتعرض مجلة أخبار بدر في محتواها إلى كّل المواضيع التي تتعلق بالقطاع البنكي، كتغطية   

ت بنك الفالحة االجتماعات التي تجمع بين رؤساء البنوك، أو تلك التي تجمع بين الرئيس المدير العام وإطارا

  والتنمية الريفية

  :قبل التطرق إلى مضمون المجلة، نريد اإلشارة إلى عدد صفحاتها من خالل الجدول اآلتي
  

  .عدد صفحات المجلة حسب األعداد الصادرة :)03(جدول رقم 

عدد صفحاتهاأعداد المجلة
 26 3و 1
6  -1434 

1538 
17 -2134 
 ربيةصفحات باللغة الع 31+3 22-29

 9534العدد الخاص ديسمبر 
 199826العدد الخاص 

  

ن صفحة، وضح أن عدد صفحات المجلة في أعدادها األولى كان ستة وعشرمن خالل هذا الجدول، يتّ      

، وذلك رغم ترجمة الفهرس، االفتتاحية وكلمة الرئيس الموالية ثم ارتفع إلى أربعة وثالثين صفحة في األعداد

إيف أنياس  ، تذبدب عدد الصفحات مسألة تعرض إليها الباحثانعربية منذ العدد الثاني والعشرينإلى اللغة ال

وأهمية انتظام عدد الصفحات باعتباره الشيء الذي يدل على احترام حيث أكّدا على ضرورة  وميشال دوريي

يجب أن تلفت إنتباه ، خاصة وأن جريدة المؤسسة هي التي القراء، ومن ثم جعلهم أوفياء لقراءة المجلة

  .قرائها

بتنوع أركانها، حيث ال نكاد نجد أركانا ثابتة في المجلة، فهي تظهر وتختفي من " أخبار بدر"تتميز   

 .عدد إلى آخر، ومع ذلك حاولنا تصنيف األركان إلى ثابتة وأخرى متغيرة

  :يغلبها هأإن األركان المتواجدة في كل األعداد أو في  :األركان الثابتة -أ

األول، يقوم المحررون بكتابة االفتتاحية التي تتعرض إما  في كل عدد، باستثناء العدد :االفتتاحية -1

. للمنتوجات الجديدة لبنك الفالحة والتنمية الريفية إن وجدت، أو للنشاطات التي نظمت لصالح عمال البنك

. تي قامت بها مصلحة الخدمات االجتماعيةففي العدد الثامن مثال، خصصت االفتتاحية للتذكير بالمجهودات ال

في حين عالجت افتتاحية العدد . اإلمكانيات البشرية للبنك أما افتتاحية العدد السادس فقد تناولت موضوع

  .التاسع مسيرة المجلة بمناسبة بلوغها عامين من الصدور
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  ببنك الفالحة والتنمية ص االفتتاحية لإلعالن أو الحديث عن الظواهر الجديدة المتعلقة إذن تخص

محاولة للتعريف بالبنك وعرض خدماته، منتوجاته،  ،الريفية وما تقوم به على المستوى الداخلي والخارجي

  .إمكانياته المادية والبشرية وأهم النشاطات التي يقوم بها على المستوى الوطني

ه بطريقة صريحة وواضحة إلى وهو الركن الثابت الذي يلي مباشرة االفتتاحية، يتوج:كلمة الرئيس -2

األفراد العاملين في بنك الفالحة والتنمية الريفية، يحثهم على العمل أكثر ويشرح لهم استراتيجية البنك 

بعبارة أخرى، يقوم الرئيس بتجنيد العاملين ودفعهم للعمل أكثر من أجل احتالل . واألهداف الواجب تحقيقها

ففي العدد التاسع مثال، اغتنم الرئيس المدير العام فرصة . ة والمنافسةالصدارة ومواجهة التحديات االقتصادي

ليوجه إلى عمال البنك أحر تمانيه ويذكّرهم بالمناسبة بضرورة العمل وبذل  1995حلول السنة الجديدة 

  .شعارا للبنك" الجودة والنوعية"مجهوداتهم لتحقيق المزيد واتخاذ 

التعامل  وتطوير أساليبذكّر الرئيس المدير العام بضرورة تحسين أما في العدد السادس والعشرين، 

كما وجه تشكراته إلى كل مهندسي وتقنيي مديرية اإلعالم اآللي لما . تهمع الزبائن والعمل من أجل كسب ثق

 ".2000ببنق "بذلوه من مجهودات لمواجهة ما يسمى 

تكتب من طرف الرئيس المدير العام،  -هاكما يدل عليه اسم -قد يعتقد البعض أن كلمة الرئيس هذه

لكنها في الواقع تكتب من طرف أحد المحررين الذي يعرضها على مدير النشر، هذا األخير يقوم بقراءتها 

  .)1(وتقديمها إلى الرئيس المدير العام إلبداء الموافقة عليها أو تصحيح ما يراه ضرورياً

فرع من فروع البنك، تقوم مديرية للملف اص ركن ة يخصفي كل عدد ومنذ بداية المجل :ملف الفرع -3

، نفسهاالتصال والتسويق بإبالغ الفرع المعني باألمر الذي يرسل لها كافة المعلومات المتعلقة بالفرع 

 والمعلومات المتعلقة بتاريخ الوالية المتواجدة فيها، والتي يتحصل عليها بالتقرب من الجماعات المحلية

  .القاً من هذه المعلومات يتم تحرير وكتابة الروبورتاجإنط .المسؤولة

لقد خصص العدد الثالث من المجلة لفرع باتنة، فبعد ذكر بداياته، إمكانياته المادية والبشرية وتقديم جداول 

  .توضح حجم أعمالها المحققة تّم االنتقال إلى وصف باتنة من الناحية الطبيعية والجغرافية 

، "أخبار بدر"على إنشاء ركن جديد في مجلة  1994فيفري  24خ في المرسوم المؤر صن :علبة األفكار -4

  .الهدف منه، جمع وتحليل كل فكرة أو اقتراح يقدمه عمال البنك لتحسين المنتوجات أو الخدمات البنكية

  

  

  
  

  صباحا 10:00االتصال و التسويق بالمرادية، على الساعة  ،مديرية2001جويلية  8بالدراسات،  يوم  أساسي مقابلة مع السيد سي بشير محمد مكلف) 1(
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يجب ) مديرية االتصال والتسويق حاليا(إن كّل المحاوالت التي تتوجه مباشرة إلى مديرية التسويق والتطوير 

  :أن تحتوي على المعلومات التالية

  .اسم و لقب صاحب االقتراح -

  ).الفرع أو الوكالة(مكان عمله  -

  .الوظيفة -

  .الموضوع -

كل المبادرات التي تنال اهتمام المسؤولين يتحصل صاحبها على مكافآت تتراوح بين شهادة تشجيع تسجل  

 .نسخة منها في الملّف الشخصي، أو دورات تكوينية خارج الوطن

من خالل هذه الوثيقة الرسمية، نلمح االهتمام الكبير الذي أواله الرئيس المدير العام لركن علبة     

لذلك بدأ في الظهور منذ العدد السادس بتخصيص صفحتين كاملتين له، يعرض من خاللها عمال األفكار، 

لكن، . البنك المشاكل التي يواجهونها أثناء العمل والحلول الممكنة لتحسين ظروفهم وتقديم أحسن خدمة للزبون

العدد (حدة وبعد مرور بعض األعداد من صدور المجلة تقلّص عدد صفحات الركن، ليصبح صفحة وا

، ثم انعدم ظهوره في كل من العدد العاشر، الثاني عشر، الثالث عشر، العشرين، الثالث والعشرين، )التاسع

  .الرابع والعشرين، السابع والعشرين والتاسع والعشرين

بعدم تنفيذ المسؤولين لوعودهم،  -حسب ما أدلى به األفراد الذين قابلناهم-يمكن تفسيرهذا التذبذب   

وجود بعض االقتراحات الصائبة، إال أن المديرية لم توِل لها االهتمام ولم تقدم التشجيعات والمكافآت  فرغم

، وعليه تخلى بعض العاملين عن تقديم 1994فيفري  24التي وردت في الوثيقة الرسمية المؤرخة في 

  .مبادراتهم

زواج، وفاة، تقاعد، ازدياد (صة لألفراد العاملين يعالج هذا الركن المعلومات المتعلقة بالحياة الخا :الدفتر -5

تتراوح عدد . ، فتوضع أسماء األفراد المعنيين باألمر، اسم الوكالة أو الفرع الذي يعملون فيه والمناسبة)مولود

  .صفحات هذا الركن من صفحة واحدة إلى صفحتين

ثة أو ستة أعداد، من خالل وهي أركان غير ثابتة قد تختفي بعد صدورها في ثال :األركان المتغيرة  -  ب

اطالعنا على مجموعة من أعداد المجلة، استنتجنا أن تنظيم المجلة ال يكون بمعالجة المواضيع ضمن أركان 

بما أن المواضيع المعالجة تختلف . وّإنما عناوين المواضيع المعالجة هي التي تشكّل عناوين األركان معينة

والجدول كبيرة في حصر األركان التي تتكرر مرتين على األقل، من عدد إلى آخر، فقد وجدنا صعوبة 

  .الموالي يوضح ذلك
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  . المجلة أعداداألركان المتكّررة مرتّين على األقل في  :) 04(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  :المواضيع التي تعالجها هذه األركان هي

تتناول بالشّرح الطريقة المثلى لدراسة ملف  التي هي ملخّص لبعض الدروس :ركن تقنيات بنكية -1

  .وتسيير طلبات الزبائنالقروض 

املين في البنك، كنهائيات تغطي النشاطات الرياضية التي يقوم بها األفراد الع :ركن النشاطات االجتماعية -2

  .مقابالت كرة القدم وحفل تسليم الجوائز

ظهر هذا الركن في األعداد األولى للمجلة بمناسبة تزويد فروع ووكاالت بنك  :ركن رسالة معلوماتية -3

يع ق إلى إيجابيات هذه العملية وشرح استراتيجية ومشارتطرفالفالحة والتنمية الريفية بشبكة اإلعالم اآللي، 

  .البنك في هذا المجال

شرح هذا الركن القانون التجاري الجديد واألسباب التي أدت إلى تبنّيه، مستندا في  :ركن القانون التجاري -4

  .وقد جاء محتوى هذا الركن في خمس صفحات كاملة.ذلك إلى المواد القانونية الجديدة التي أضيفت إليه 

مواضيع، كالمنتوجات الجديدة للبنك، ففي العدد السادس تم تخصيص إلى جانب هذا، عالجت المجلّة عدة     

. وشرح مكوناتها وطريقة العمل بها) carte de paiement(صفحتين لتقديم البطاقة البنكية الخاصة بالدفع 

كما نجد في نفس العدد كذلك موضوع الموارد واإلمكانيات البشرية للبنك، طريقة التوظيف ودورات التكوين 

لتي يجريها البنك لعامليه، هذا باإلضافة إلى المواضيع التي عالجت أحدث التقنيات المستخدمة في المجال ا

  .1991التي اتبعها المغرب منذ  (Le factoring)البنكي كتقنية 

  :مالحظة

في حالة إجراء اجتماعات في بنك الفالحة والتنمية الريفية أو في القطاع البنكي، يقوم المحررون    

  .تغطيتها وتقديم ملخصات عن مجرياتها وأهم قراراتهاب

  

 

  

 عدد مرات الظهور األركان المتغيرة

 مرات 6 تقنيات بنكية

 مرات 5 النشاطات االجتماعية

 مرتين رسالة معلوماتية

 مرتين انون التجاريالق
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  :األنواع الصحفية المستخدمة في المجلة

  :من بين األنواع الصحفية التي نجدها في المجلة    

مضى باسم هيئة التحرير، يعالج ييظهر هذا النوع الصحفي في كّل أعداد المجلة، يحرر و :االفتتاحية -1

  .كأهم نشاط قام بنك الفالحة والتنمية الريفية نقطة أو موضوعاً أساسياً

يستخدم هذا النوع الصحفي لوصف بعض نشاطات البنك، ونجده مثال في العدد الثامن،  :الروبورتاج -2

  .1994عندما وصفوا أجواء العطلة الصيفية التي قضاها عمال البنك في مخيمات األندلس سنة 

جلة لتقديم معلومات دقيقة وواضحة حول موضوع معين وشرحه على تستخدم المقابلة في الم :المقابلة -3

فنجد مثال في العدد . مختصين، أو الحصول على شهادة أحد األفراد العاملين في البنك حول تجربتهاللسان 

مدير القضايا  (Abdelghani Oudrighi)" عبد الغني أودريغي" التاسع والعاشر مقابلة أجريت مع السيد

  .شرح كل محتويات القانون التجاري الجديدلي البنك، القانونية ف

في العدد السادس مقابلة مع السيدة حسيبة حاج بوزيد مديرة المستخدمين والتكوين ببنك الفالحة كما أجريت 

  .ميكانيزمات عمل المديرية وكيفية التحضير لدورات التكوين فيها والتنمية الريفية، تشرح

وع الصحفي بكثرة لتغطية االجتماعات التي تضم مدراء القطاع المالي في يستخدم هذا الن :التقرير -4

  .الجزائر، أو االجتماعات التي تجمع الرئيس المدير العام للبنك  بإطاراته

. في الصحف اليومية الوطنية أو األجنبية والمنشورةملخص للمقاالت المتعلقة بالبنك  :المجلة الصحفية -5

المجلة المغربية العدد السابع وردت المجلة ملخصاً لجملة المقاالت التي نشرت في ففي العدد التاسع مثال أ

  .Graphiqueللفنون التشكيلية 

  :المالحظات

  :ال تخلو مجلّة أخبار بدر من بعض الهفوات التي سجلناها والتي يمكن تلخيصها فيما يلي    

حيث لم  من المجلة،العدد األول يظهر ذلك بوضوح في  :عدم ذكر عناوين بعض المواضيع في الفهرس - 1

التفكير حول كيفية عمل بنك  " المواضيع المعالجة في المجلة و الذي يحمل عنوان ىحدا يذكر عنوان

 وعليهنفس الشيء بالنسبة لركن النشاطات االجتماعية في العدد الثاني عشر، ". الفالحة والتنمية الريفية

  .وى المجلةفأول مالحظة هي عدم مطابقة الفهرسة لمحت

  ويتجلّى ذلك في العدد الثامن بين الموضوعين األول  :في الفهرسة المذكورةعدم احترام ترتيب المواضيع  -2

  .PAOمنتوجات بدر والثاني جهاز الـ     

  .عدم ترقيم كل الصفحات، وهذا ما يظهر جليا في بعض أعداد المجلة -3

طرف محرريها، وإذا ما قارنّا مجلة أخبار بدر بمجلة ميناء عدم توقيع المقاالت الواردة في المجلة من  -4

  .الجزائر مثال، سنجد أن المقاالت الواردة في مجلة ميناء الجزائر موقعة باسم محرريها
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  .عدم احترام ألوان الشارة، أو رمز البنك وكذا موقعه -5

  .عدم ثبات األركان التي تحتويها المجلة -6

  .لةعدم انتظام صدور المج -7

إذن، بعد التعرف على األجواء العامة التي برزت فيها مجلة أخبار بدر، وكذا طريقة العمل فيها،          

الكشف عن ما إذا كانت هذه المجلة أجابت عن  -من خالل الفصل الموالي -شكلها ومحتواها، سنحاول

القراء العاملين في وكاالت بنك  رغبات قرائها وتلبية انتظاراتهم، وهذا من خالل استطالع آراء مجموعة من

. مع األخذ بعين االعتبار بعض المتغيرات كالجنس السن والوظيفة إجاباتهمالفالحة والتنمية الريفية وتحليل 

  .م فيهاكما نحاول التعرف كذلك على األسباب والعوامل التي تؤثر في القراءة وتتحكّ
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مديرية االتصال والتسويق والخدمات التي يقدمها البنك وكذا  نشأة بعد تطرقنا في الفصل السابق إلى

مجلة أخبار التي تعتبر وسيلة من وسائل اإلتصال الداخلي، خصصنا هذا الفصل للتعرف على مختلف اآلراء 

  مؤثرة  فيهاالتي يحملها العاملون حول المجلة شكالً ومضموناً كذا والعوامل ال

لهذا الغرض، قمنا بتوزيع استمارة أعددناها على مجموعة من العاملين موزعين كما أبرزناه في   

اإلطار المنهجي على بعض وكاالت بنك الفالحة والتنمية الريفية ثم حاولنا قراءة النتائج المتحصل عليها من 

عامة لنتائج البحث وجداول مركبة التي خالل تفريغ االستمارات إلى جداول بسيطة وهي عبارة عن قراءة 

هي عبارة عن قراءة تفصيلية لنتائج البحث آخذين بعين االعتبار المتغيرات الثالثة التي افترضنا أنها تؤثر 

دة عرضنا في المبحث األول المفاهيم المتعد. في آراء المبحوثين، هذه القراءة جاءت في شكل أربع مباحث

أخبار بدر من خالل القراءة العامة للنتائج، بينما خصصنا كل من  ائهم في مجلةلالتصال الداخلي وكذا آر

الوظيفة على آراء والجنس، السن،  تتأثير متغيراالمبحث الثاني، الثالث والرابع للتعرف على مدى 

  .المبحوثين

قراءة: آراء مفرادات العينة في مجلة أخبار بدر 
 المتوصل إليها في النتائج 
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  :رأي أفراد العينة في مجلة أخبار بدر: المبحث األول

ابات المبحوثين من خالل أربع مطالب، شكلت المحاور األساسية قمنا في هذا المبحث، بتحليل إج  

 عالجنا المطلب األول ففيمحور يضم مجموعة من األسئلة تجيب عن اهتمام واحد،  الستمارتنا، فكّل

مجموعة األسئلة التي تكشف لنا عن المفاهيم التي أعطاها أفراد العينة لالتصال الداخلي، بينما كشف لنا 

ا على آراء مفيه ناركّزفمطلب الثالث والرابع أما بالنسبة للي عن عادات قراءة المجلة والمطلب الثان

  .المبحوثين في مضمون وشكل المجلة
  

  :مفهوم االتصال الداخلي وممارساته عند أفراد العينة: المطلب األول

استنتجنا أربعة يختلف مفهوم االتصال الداخلي عند أفراد العينة، فلكل فئة مفهومها الخاص، وقد   

  .من خالل تحليلنا لهذا الجدولمفاهيم لالتصال الداخلي، 
  

  .االتصال الداخلي عند المبحوثين يبرز مفهوم: )5(جدول رقم 
  

  

ةالعين                                
  اإلجابة

  النسبة العدد

 %54  54  إعالم العاملين عن كل ما يجري في المؤسسة
  %25  25  للعملإيجاد الجو المالئم 

  %17  17  بين مختلف المديريات والفروعوسيلة ربط 
  %04  04  تبادل المعلومات بين أفراد المؤسسة

  %100  100  المجموع
  

االتصال الداخلي عملية إعالم العاملين بكل ما يجري في المؤسسة،  %54أغلبية المبحوثين يعتبر 

التصال هو إيجاد الجو المالئم للعمل وتوفير كل الشروط من أفراد العينة أن هذا النوع من ا %25بينما يرى 

من المبحوثين فيحصرون االتصال الداخلي في كونه وسيلة تربط بين مختلف  %17الضرورية لذلك، أما 

  .عملية تبادل المعلومات بين أفراد المؤسسة%4المديريات والفروع، في حين تعتبره النسبة المتبقية 

ن إيم االتصال الداخلي إلى حداثة المفهوم في هذه المؤسسة المالية، حيث يمكن تفسير تعدد مفاه  

ومن جهة أخرى إيجاد الجو المالئم  ،عملية إعالم العاملين عن كل ما يجري في المؤسسة ،اعتباره من جهة

ثر د اختيار المبحوثين لوسيلة مذكرة مصلحة وجريدة المؤسسة كوسيلتين االتصال الداخلي األكيؤكّ ،للعمل

تكرار أي  60لألولى و %27,32تكرار أي ما يعادل  94 بـ استخداما في بنك الفالحة والتنمية الريفية وذلك

الذي يبرز لنا ترتيب الوسائل حسب درجة  )6(جدول رقم ما يوضحه الللوسيلة الثانية وهذا  17,44%

 57لوسيلة الشفهية، االجتماعات بـ ذكرها المبحوثين فهي ا التيتوظيفها في المؤسسة، أما الوسيلة الثالثة 

  .%15,69تكرار أي نسبة  54ثم المحادثات بـ  %16,56تكرار أي ما يقابل 
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وسائل االتصال الداخلي الموظفة في بنك الفالحة والتنمية الريفية يبرز : )06(جدول رقم 

   المبحوثين حسب آراء

  

    

  

  

  

  

الوسائل األخيرة التي توظّف في خدمة االتصال من لقد اعتبر أفراد العينة الملصقات وفالش إعالمي 

  .%09,59تكرار للثانية أي  33و %13,37لألولى أي  اتكرار 46الداخلي وذلك بـ 

        والتنمية الريفية الوسائل األكثر استخداما في بنك الفالحة ضح لنا أنمن خالل هذه النتائج، يتّ  

مذكرة مصلحة التي تشمل على تعليمات  هاو األكثر تمثيال لالتصال الداخلي هي الوسائل المكتوبة، من بين

وكذا جريدة المؤسسة المتواجدة على شكل مجلة تسمى مجلة أخبار بدر، هذه  ،ات المديرية للعاملينوتوجيه

ثم يليه في المرتبة الثانية االتصال  %45ع حسب أغلبية أفراد العينة االتصال النازل بنسبة المجلة التي تشج

  .وهذا حسب ما يبينه الجدول التالي %32األفقي بنسبة 

 ".أخبار بدر"آراء المبحوثين حول شكل االتصال الذي تشجعه مجلة  رزيب :07جدول رقم 

  

    

  

  
  

ة إلى طبيعة عه المجلّاالتصال النازل هو الشكل الذي تشج أغلب المبحوثين على أن اتفاق قد يرجع

هة للعاملين بداية بكلمة الرئيس التي تفتتح موج وتوصيات التي هي عبارة في مجملها عن تعليمات، مضامينها

  .ملخصات االجتماعات التي تجمع بين الرئيس المدير العام وإطارات البنكوكذا بها المجلة 

العينة     التكرار النسبة
      اإلجابة    

  الجتماعاتا  57  16,56%
  المحادثات  54  15,69%
  مذكرة مصلحة  94  27,32%
  فالش إعالمي  33  09,59%
  الملصقات  46  13,37%
  جريدة المؤسسة  60  17,44%
 المجموع  344  100%

العينة العدد  النسبة
 اإلجابة

  االتصال الصاعد  23  23%
  االتصال النازل  45  45%
  االتصال األفقي  32  32%

 المجموع  100  100%



 

 106

يكمن في وجود ركن علبة األفكار  ،د العينةأما التفسير الذي يمكن تقديمه إلجابات األقلية من أفرا

الذي يفسح المجال للعاملين بالتعبير عن آرائهم وتقديم اقتراحاتهم لتحسين ظروف العمل، لكن ظهور هذا 

  .بالدور الذي يقوم به الركن تارة واختفاؤه تارة أخرى أخّل

  صال الداخلي يختلف عند أفراد تّضح لنا أن مفهوم االل، يتّإذن، من خالل تحليلنا لجداول المحور األو

العينة، فاألغلبية ترى أنه عملية إعالم العاملين عن كل ما يجري في المؤسسة، هذه العملية تتم حسب آراء 

  .أغلبية المبحوثين عبر مذكرة مصلحة بالدرجة األولى ثم جريدة المؤسسة في مرحلة ثانية

  اعتبار مذكرة مصلحة ومجلة أخبار بدر الوسيل إنمان ويؤكدان تين األكثر توظيفا إلعالم العاملين يدع

مارتين "وهذا ما تؤكده الباحثة . صال النازل الشكل األكثر انتشارا في البنكاختيار المبحوثين في اعتبار االتّ

  .أوضحت فيه مدى ودرجة مساهمة كّل وسيلة في وسط العمل )1(حين قدمت تقييما للوسائل المكتوبة" تيرنو

تهينا من عرض أراء المبحوثين المتعلقة بممارسات اإلتصال الداخلي في بنك الفالحة والتنمية الريفية بعدما أن

  .في المطلب الثاني لتعرض إلى عادات قراءة المجلة ننتقل

  .عادات قراءة المجلة عند أفراد العينة: المطلب الثاني

  .حه هذا الجدولما يوض ذا حسبوهن في آرائهم فيما يخص مكان قراءة المجلة، والمبحوث اختلف

  .مكان قراءة المجلةيبرز  :08جدول رقم 

 

    

  

  

  

 ، هذاالذين يقرؤونها في البيت%  34مقابل  قراءة المجلة في مكان العملالمبحوثون %  66يفضل 

كالتحاليل التي  ،التفضيل قد يعود ربما إلى الطابع الذي تتميز به المجلة نفسها، حيث تعالج المواضيع المهنية

من  تخص المهنة البنكية أو أحوال األسواق المالية والحالة االقتصادية عموما، وهذا ما يعتبر ربما عامال

منهم، % 38المبحوثين، أي نسبة  أحيانا، فمعظم العوامل التي تجعل أفراد العينة يقبلون على قراءة المجلة

 31يقرؤون المجلة أحيانا، في حين يتقاسم البقية الرأي في إقبالهم على قراءة المجلة بصفة دائمة ونادرة بنسبة

    )09(وذلك حسب ما يوضحه الجدول رقم  لكل فئة %

  

  

   

العينة العدد  النسبة
 اإلجابة

  مكان العمل  66  66%
  البيت  34  34%
  مكان آخر  00  00%

 المجموع  100  100%

Martine Ternois, opcit, p 56.                                                                                                                                          (1) 
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  .آراء المبحوثين حول درجة قراءتهم للمجلة يبرز : 09جدول رقم 
  

العينة العدد  النسبة
 اإلجابة

  دائما  31  31%
  أحيانا  38  38%
  نادرا  31  31%

  المجموع  100  100%
    

نتظام في قراءة المجلة قد يعود إلى طبيعة مضمون المجلة أو إلى انعدام الوقت الكافي الإن عدم ا      

عة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة أوقات العمل في هذه المؤسسة المالية محددة من السا للقراءة، حيث أن

استخدام اللغة  موهو احتمال عد ،هناك أيضا، سبب آخر قد يتوارد إلى األذهان. الرابعة والنصف مساء

إلى علم القائمين عليها الحاجة إلى تخصيص مساحات للغة الوطنية في هذه  حيث نما العربية في المجلة،

ويتجلى هذا في العدد الهائل من الطلبات . غة الفرنسية في المهنة البنكيةبالرغم من طغيان استخدام الل المجلة،

 .في المدن الداخلية المتواجدةالتي تصل إلى مديرية االتصال والتسويق من كامل وكاالت البنك خاصة تلك 

ر ركن علبة لقد قدم عمال وكاالت بنك الفالحة والتنمية الريفية المتواجدة في المدن الداخلية للوطن، طلبا عب

هذا باالضافة الى أنهم طالبوا . األفكار الى المديرية العامة، يقترحون فيها امكانية نشر المجلة باللغة العربية

  . باعدادكل المنشورات والمطبوعات باللغتين الفرنسية والعربية

ضح لنا أن كا في السنوات األولى من عمل مديرية االتصال والتسويق ومن خالل اطالعنا على نشاطها، ات

المنشورات والمطبوعاتالتي تصممها سواء للنشر الخارجي أو الداخلي محررة باللغة الفرنسية فقط، لكن وأمام 

ومن هنا بدأت المجلة . الحاحالعاملين أعادت المديرية النظر في كل المنشورات وقررت استخدام اللغتين

تاحية وكلمة الرئيس فقط وهذا ابتداء من العدد الثاني تصدر كراسا باللغة العربية، تترجم فيه الفهرسن االفت

  .والعشرين

   المتعلقة بمكان قراءة المجلة )9( والجدول رقم )8(قد تدل إجابات المبحوثين المبنية في الجدول رقم   

على عجز المجلة في خلق رباط يجمعها وقراؤها، لذلك ولتشجيع درجة اإلقبال يجب  ،ومدى اإلقبال عليها

فالمجلة يجب أن تعمل على نشر ثقافة . ملمجلة أن تقترب من قرائها وذلك بمعالجة المواضيع التي تهمهعلى ا

المؤسسة التي تتواجد فيها وتعكس الواقع المؤسساتي بكل موضوعية حتى تكسب ثقة قرائها وربما هذا ما 

  .يعتبر من بين األسباب التي تعيق العمال على قراءة المجلة
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  يبرز آراء المبحوثون حول األسباب التي تعيقهم عن القراءة: 10جدول رقم 
  

العينة العدد النسبة
    اإلجابة

  نقص الوقت  12 38,70%
  عدم االهتمام بالمضمون  13  41,93%
  أسباب أخرى  06  19,35%
  المجموع  31  100%

المبحوثين إلى قراءة المجلة بصفة نادرة هي فإن أولى األسباب التي دفعت ) 10(حسب الجدول 

  أن الالمباالة بمحتوى المجلة هو الذي يمنعهم  %41,93حيث اعتبر أغلبية المبحوثين  ،طبيعة مضمون المجلة

من أفراد العينة السبب الذي يعيقهم عن القراءة إلى عدم توفر  %38,70من قراءة المجلة، في حين أرجع 

أخرى تتمثل في سوء توزيع المجلة، فنظريا توزيع المجلة يتم بمعدل  اتبقية فذكرت أسبابالوقت، أما النسبة الم

، ففي الكثير من هذا المقياس في التوزيع غير معمول به لكن يؤكد المبحوثين على أنل مجلة لكل عام

  .الحاالت، يطلع العاملون على المجلة بالصدفة حيث أنهم يجهلون وصول المجلة إلى الوكالة

من المفروض ولتشجيع القراءة، يجب على األقل توفير المجلة وجعلها في متناول كل العاملين وفعال 

أكد على ضرورة اإلهتمام بمسألة توزيع المجلة، حيث أن إحدى ميزات حين  جورج دوني تحدث عنه هذا ما

ير إهتماماً خاصاً لمضمون صحافة المؤسسة هو عدم إلزامية وإجبارية العامل على قرائتها، مما يجعلها تع

  )1(.المجلة، شكلها الفني وكذا درجة توفرها

 )11(من خالل الجدول رقم  نحاولبعدما تعرفنا على درجة إقبال المبحوثين لقراءة مجلة أخبار بدر،   

   .التعرف على كيفية تناول هذه المجلة

 للمجلة المبحوثون كيفية قراءيبرز  11جدول رقم 

  

   

  

  

يقرؤون جزء فقط من   % 47الذين يمثلون األغلبية نسبة  المبحوثينالنسبة الكبرى من  وجدنا أنلقد 

ح فإنها تتصفّ %25ل ، أما الفئة المتبقية التي تمثّراد العينة المجلة كاملةمن أف% 28يقرأ في حين  المجلة

  .الصور والعناوين

  
  

  

 ةالعين                       العدد  النسبة
  اإلجابة             

  كاملة  28  28%
  جزء منها  47  47%
  تتصفح الصور و العناوين   25  25%

 المجموع  100  100%

                 George Donnet, opcit, P 47                                                                                                                                                     (1)         
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التباين في كيفية قراءة المجلة يمكن إرجاعه إلى عد عدم حداثة المعلومات التي  ،ة عوامل أهمهاإن

حسب ما -صحيفة المؤسسة  نجاحف ،تنشرها المجلة، فالتأخر في صدورها ينقص من أهمية المعلومات نفسها

مرتبط بطبيعة المعلومات التي تنشرها المجلة، فالجريدة الداخلية ال تكتفي  -وميشال دوريي سايراه  إيف أني

بل يجب أن تتجاوز ذلك لتعالج كل المشاكل والمواضيع التي تثير اهتمام  ،بنشر ما يجري داخل المؤسسة فقط

يتجلى لنا أهمية العناية بمضمون المجلة، هذا ، وبالتالي، ية للبنكالسيما تغطية النشاطات الخارج ،القراء

ن حيث يعتبرونه مهم جدا، لذلك ورغبة منا في والعامل أوالسبب الذي يتكرر في اإلجابات التي قدمها المبحوث

التعرف أكثر على محتوى المجلة سنكشف في المطلب الموالي على اختيارات ومجال اهتمام وكذا األركان 

  .تي يقبلون على قراءتهاال

  .آراء المبحوثين حول مضمون المجلة: المطلب الثالث

رتيبهم لألركان التي يقبلون على قراءتها في المجلة، فأغلب المبحوثين حسب ون في تاختلف المبحوث  

 84وذلك بـ  ،أن رسالة الرئيس هو الركن األول الذي يقبلون على قراءته يؤكدون علىنتائج الجدول التالي 

أي  ا،تكرار 78في حين تلته األركان األخرى الممثلة في علبة األفكار بـ %15,44تكرار أي ما يعادل نسبة 

أي  ،تكرار 65،  االفتتاحية بـ %14,15أي ما يعادل نسبة  ،تكرار 76بـ  ، تقنيات بنكية%14,52بنسبة 

المبحوثين ، األخيرة التي ذكرها، أما األركان %11,54تكرار أي نسبة  62ملف الفرع بـ  %12,10 نسبة

 60: فهي ملخص االجتماعات، النشاطات االجتماعية، ركن الدفتر على التوالي بالتكرارات والنسب التالية

أي ما  ،تكرار 53والركن األخير بـ ، %10,98أي ما يعادل نسبة  ا،تكرار 59، %11,17أي  ا،تكرار

  .%09,86يناسب 

  .على قراءتهاالمبحوثون  يقبل األركان التييبرز  12 جدول رقم
  

 العينة                       العدد  النسبة
  اإلجابة              

  االفتتاحية  65  12,10%
  رسالة الرئيس  84  15,44%
  ملف الفرع  62  11,54%
  ملخص االجتماعات  60  11,17%
  تقنيات بنكية  76  14,15%
  النشاطات االجتماعية  59  10,98%
  بة األفكارعل  78  14,52%
  دفتر  53  09,86%
  المجموع  537  100%

  

إلى كون المجلة الوسيلة الرسمية التي يتحصل من " رسالة الرئيس" قد يعود تفضيل القراء لركن 

ركن علبة األفكار التي احتلت  اعلى معلومات عملية على لسان الرئيس المدير العام، أم المبحوث خاللها

  .الع على آراء وأفكار واقتراحات الزمالءاالط على رغبة العاملين في فيدّل ،ترتيبالمرتبة الثانية في قائمة ال
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في أداء عمله  معلى أهميته، حيث يساعده فإن إقبال العاملين يدّل ،ركن تقنيات بنكية فيما يخص

ت أما بالنسبة لألركان األخيرة كالنشاطا .اليومي بحكم أن هذا الركن يقدم دروسا في المجال البنكي

والدفتر، فعدم إقبال العاملون على قراءته قد يعود إلى هشة مضامين المواضيع التي تتناولها  اإلجتماعية

  .العاملين كانت شبه منعدمة لفائدة اإلجتماعيةخاصة وأن النشاطات 

 صحة ، نلمح أن معظم القراء يعتبرون المجلة المصدر الرسمي للتأكد منالواردة من خالل اإلجابات

المعلومات الواردة  ،)13(المبحوثين يعتبرون حسب مايبرزه الجدول رقم %  46 أن ماتهم، وهذا رغممعلو

المعلومات ضرورية تساعدهم  هذه من أفراد العينة %37في المجلة كمالية بالدرجة األولى، في المقابل يجد 

راد العينة أن المعلومات الواردة من أف %17ل تمثّ في أداء عملهم اليومي، في حين ترى النسبة المتبقية والتي

  .يعتمدون عليها في عملهم في المجلة غير مهمة وال

  آراء المبحوثين في تقدير أهمية المعلومات الواردة في المجلة يبرز: 13جدول رقم 

  

  

    

  
  

يجد حيث  المجلة حسب أفراد العينة ال تعالج حياة العاملين في المؤسسة تنشرهاهذه المعلومات التي 

المجلة بعيدة في مواضيعها عن حياة العاملين،  أن )14(من المبحوثين حسب ما يوضحه الجدول رقم  58%

  .فهي ال تعكس يومياتهم في المؤسسة
  

  .آراء المبحوثين في مدى تطرق المجلة لحياة العاملين في المؤسسةيبرز : 14رقم  جدول

  

  

  

  
  

المجلة تعالج  فإن ،من جهة أخرى، ترى األقلية من المبحوثين عكس ذلك، فحسب آرائهم وإجاباتهم

  .وتتطرق لحياة العاملين ويومياتهم في المؤسسة

العينة العدد  النسبة
  اإلجابة             

  ضرورية في إطار عملك اليومي  37  37%
  كمالية  46  46%
  ن أهميةدو  17  17%

 المجموع  100  100%

العينة العدد  النسبة
  اإلجابة              

  نعم  33  33%
  ال  58  58%
  دون إجابة   09  09%

 المجموع  100  100%
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  إلى طبيعة المضامين التي تعالجها ،المجلة ال تعكس حياة العاملين قد يعود اتفاق المبحوثين على أن، 

خاصة تلك االجتماعات الداخلية للبنك،  ،والتي هي في معظمها عبارة عن تغطية للنشاطات التي قام بها البنك

ن إللمواضيع المعالجة، حيث  المحكمث عن ضرورة االختيار ا ما حذّر منه  باسكال الردوليي عندما تحدوهذ

فبإعتبار ، )1(ف على ما ينتظره من هذه الوسيلةننا من التعرإجراء بعض االستطالعات على العمال يمكّ

تسي أهمية كبيرة، لذلك من المجلة وسيلة إعالم بالدرجة األولى، فإن المادة الصحفية التي تحويها تك

 . المفروض أن تركز في تحريرها للمقاالت على مدرسة الحوار أكثر مما تركز على مدرسة الرسائل
 

غياب مثل هذه الدراسات هو الذي جعل المجلة تبتعد عن مجال اهتمام قراءها وتكتفي بمعالجة  إن

ّ ما حسب ما يوضحه الجدول رقم النشاطات الداخلية التي تقوم بها المديرية العامة وتهمل  ) 15(إلى حد

منهم يجدون أن المجلة تتحدث أحيانا عن  %47فأغلبية أفراد العينة  تغطية النشاطات الخارجية التي يقوم بها

المجلة نادرا ما تتعرض في مضامينها إلى  أن %31النشاطات الخارجية للبنك، في حين ترى النسبة المتبقية 

 .هذه النشاطات

 رأي المبحوثين حول تغطية المجلة للنشاطات الخارجية للبنك يبرز :15رقم  جدول
  

  

    

  

  
 

عتقاد السائد لدى قد يعود افتقار المجلة إلى المواضيع التي تعالج النشاطات الخارجية للبنك إلى اال

المسؤولين بأن المجلة الداخلية للمؤسسة ال يجب أن تتعرض في مواضيعها إلى تغطية النشاطات الخارجية 

حيث  ،فطابعها الداخلي يلزمها معالجة المواضيع الداخلية فقط، وهذا االعتقاد سلبي )2(التي يقوم بها البنك

قائمة المواضيع التي من المفروض معالجتها في المجلة، وميشال دوريي أنياس ايف   نير كل من الباحثسطّ

يرى أغلبية ) 16(التي تسعى المجلة تحقيقها، فحسب الجدول رقم  تعكس األهدافي تال يفطبيعة مضمونها ه

هوهدف إعالمي بالدرجة األولى أي نشر المعلومات ه المبحوثين أن الهدف األول الذي تصبو المجلة لتحقيق

تكرار أي  35هدف ترسيخ صورة البنك في أذهان العاملين بـ  ،يليه، %35,96أي بنسبة تكرا 41وذلك بـ 

المجلة من خالل تعريفها بالجوانب اإليجابية للمؤسسة تحاول أن تسعى  ، بمعنى أن%30,70ما يعادل نسبة 

  . وتوطيده إن وجد مسبقاأ ،رباط عاطفي بينه وبين مؤسسته قإلى خلإما 

 

  

العينة العدد النسبة
  اإلجابة              

  دائما  22  22%
  أحيانا  47  47%
  نادرا  31  31%

100%  المجموع  100

       Pascal Lardellier, opcit, p 15.                                                                                                                                             )1(  
       Ibid, p 15.                                                                                                                                                                           (2) 
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تسهيل إدماج العامل في فهو ،تحقيقه حسب أجوبة المبحوثينلث الذي تريد المجلة أما الهدف الثا

 ف بالسياسة التي ينتهجهاوذلك من خالل المواضيع التي تعر %16,66تكرار أي  19الوسط المهني بـ 

 نكالبنك في الموارد البشرية وشرح طريقة تكوين العاملين، في حين يكمن الهدف الرابع في نشر سياسة الب

والذي يظهر جليا في تغطية المجلة لالجتماعات التي تجمع إطارات   %12,28تكرار أي ما يعادل  14بـ 

  .البنك والمديرية العامة

  .أهداف المجلة عند المبحوثينيبرز  : 16جدول رقم 
  

  

  

  

  

  

 

إن األهداف المذكورة هي تللك المستخلصة من المضامين المتناولة في المجلة، فلكّل موضوع هدف   

  الذي نقدمه آلراء المبحوثين حول تحديدهم للهدف األول الذي تسعى المجلة لتحقيقه،معين، ولعّل التفسير 

يتمثل في حجم المعلومات التي تنشرها المجلة والمتعلقة كلّها بالبنك لكن السؤال الذي تطرحه هو هل قيام 

  .المجلة بالوظيفة اإلعالمية يعني أن المديرية هي الوحيدة التي تعبر فيها ؟

  .رأي المبحوثين في تحديد األطراف التي تعبر في المجلة يبرز: 17م جدول رق

  

    

  

  

ون على منهم يتفق %56بات المبحوثين حول هذا التساؤل، فأغلبهم أي إجا) 17(رقم  يقدم لنا الجدول

والتي تمثل  ،أن األطراف التي تعبر في المجلة هي المديرية والعاملون معا، في حين ترى النسبة المتبقية

  .أن المديرية هي الطرف الوحيد الذي يعبر في المجلة 44%

  

  

العينة التكرار  النسبة
  اإلجابة              

  ترسيخ صورة البنك في أذهان العاملين  35  30,70%
  تسهيل إدماج العامل في الوسط المهني  19  16,66%
  نشر المعلومات   41  35,96%
  نشر سياسة البنك  14 12,28%
  بدون إجابة  05  04,38%
 المجموع  114  100%

العينة العدد  النسبة
  اإلجابة             

  المديرية  44  44%
  المديرية والعاملون  56  56%
  المجموع  100  100%
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ن، فبالنسبة الختيارهم األول ورغم معالجة يمضمون المجلة هو الذي يتحكم في إجابات المبحوث إن

لعاملين للتعبير ل تسمحلمواضيع المهنية الكالسيكية كتغطية االجتماعات، إالّ أن وجود علبة األفكار ل المجلة

في حين تعارض الفئة المتبقية هذا الرأي وترى أن مضمون المجلة يغلب عليه التعليمات  ،عن آرائهم

  .يعهاوالمعلومات التي تصدرها المديرية العامة سواء فيما يخص سياستها أو مشار

رون معا في المجلة، يدفعهم إلى إبداء كل من المديرية والعاملون يعب تفاق أغلبية أفراد العينة على أنإ  

في  %60رغبة معظم المبحوثين ) 18(حيث يبين الجدول رقم ، الرغبة في المشاركة بمساهماتهم في المجلة

العاملين على تقديم اقتراحاتهم عبر  شجعتوذلك خاصة بعد صدور وثيقة رسمية  ،المشاركة في هذه المجلة

ترى أن المجلة ال تشجعهم على المشاركة فيها،  ،%32صفحات المجلة، أما الفئة المتبقية التي تمثل نسبة 

 .عدم تطبيق المديرية لما نص عليه المرسوم الذي صدر عنه، ومن تم إخالفها لوعودهابذلك يبررون 

 .في تحديد درجة تشجيع المجلة على المشاركة فيها رأي المبحوثينيبرز : 18جدول رقم 
العينة العدد  النسبة

  اإلجابة           
  نعم  60  60%
  ال  32  32%
  دون إجابة  08  08%
  المجموع  100  100%

ر عملية إشراك العاملين في المجلة عنصرا هاما وضروريا يتحكم في تحديد نجاح أو فشل تعتب

األسباب التي تدفعهم إلى  نجراء دراسات للتقرب من العامل والتعرف علذلك من الضروري إ )1(المجلة

  .، فعدم المشاركة قد تفسر كذلك بعدم اإلهتمام بالمجلة وما تنشرهقراءة والمشاركة في المجلةالالتهرب من 

في التأثير على  اكبير اول، يتضح لنا أن لطبيعة مضمون المجلة دوراالجد همن خالل قراءتنا لهذ  

ات المبحوثين، لكن السؤال الذي يتبادر إلى ذهننا، هل أن الجانب الشكلي أو الفني له نفس التأثير أم ال؟ إجاب

  .هذا ما سنحاول اإلجابة عنه في المطلب الموالي

  .آراء المبحوثين في شكل المجلة :المطلب الرابع

  رأي المبحوثين حول دورية صدور المجلةيبرز : 19جدول رقم 

  

  

  

  

  

العينة العدد  النسبة
  اإلجابة           

  نعم  60  60%
  ال  30  30%
  دون إجابة  10  10%
  المجموع  100  100%

              Pascall Lardellier, opcit, p 63.                                                                                                                                               )1(  
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رقم  لجدولاحسب نتائج  -اختلفت آراء المبحوثين حول دورية صدور المجلة، فأغلب المبحوثين 

أن ، منهم %30عينة أفراد ال من ، بينما ترى النسبة المتبقية)فصلية(يوافقون على فترة صدور المجلة  )19(

مناسبة ويعتبرونها طويلة جدا لكون درايتهم بالمعلومات قبل نشرها في المجلة، لهذا  هذه الدورية غير

فقد  %10أما األقلية المتبقية والتي تمثل . يقترحون أن تصدر المجلة شهريا أو على األقل مرة كل شهرين

  .ها أهميتهانيفقدو  صانترام دورية صدورها ينقتأخر صدور المجلة وعدم اح وترى أن ،رفضت اإلجابة

  .أي المبحوثين في عنوان المجلةيبرز ر: 20جدول رقم 
المعينة

إلجابة
 النسبة العدد

 % 6969نعم
 % 2222  ال

 % 0909 دون إجابة 
 % 100100 المجموع
  

ونها حيث تعالج يعكس مضم عنوان المجلة أن) 20(رقم حسب الجدول  %69 المبحوثين يرى أغلب

 %22، في حين يرى )خاصة على المستوى الداخلي( معظم المواضيع المتعلقة بالنشاطات التي يقوم بها البنك

أحيث  ،عنوان المجلة ال يعكس المضمون من أفراد العينة أنأخبار بدر هو تغطية كل النشاطات  مهمة ن

  .لكن الواقع عكس ذلك .االتي يقوم بها البنك على المستوى الداخلي والخارجي مع

كون المجلة داخلية ال يعني أبدا حصر المواضيع في التغطيات التي تقوم بها المديرية العامة على  إن

 وميشال دوريي أنياسايف يتجاوز ذلك لتغطي النشاطات الخارجية، فالباحثان  المستوى الداخلي، بل يجب أن

  .كالرعاية مثال ،لنشاطات التي يقوم بها البنكيؤكدان على ضرورة استخراج المواضيع من خالل ا

  هان الذي ترفعه صحافة المؤسسة هو لفت انتباه القراء وخلق الرغبة إنللقراءة، لذلك  لديهم الر

فالعناية بالجانب الفني للمجلة يفرض نفسه، فباإلضافة إلى ضرورة االهتمام بالعنوان ودورية الصدور، فإن 

العين البشرية  دمة في المجلة عناصر مهمة في جلب انتباه القراء من العاملين ألناأللوان والصور المستخ

   .جه وتلتفت نحو األشياء التي تثير االنتباهتتّ

  رأي أفراد العينة في ألوان المجلة يبرز :21جدول رقم 

  

ةالعين العدد  النسبة
  اإلجابة          

  نعم  57  57%
  ال  43  43%

  المجموع  100  100%
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يجدونها  %57أغلبية المبحوثين  نيوضح لنا هذا الجدول أفة في المجلة،األلوان الموظّ يما يخصف

أن هذه األلوان عشوائية ال تأخذ  %43مناسبة ومالئمة ، في حين ترى النسبة المتبقية من أفراد العينة نسبة 

  .من عدد آلخر تختلفشارة أو رمزالبنك فاأللوان الموظفة في  ،بعين االعتبار رمز البنك

تها مقياس ضروري يتحكم في نجاح صحافة المؤسسة، وفي الحقيقة عملية اإن احترام األلوان وثب  

ن لكل لون من إكون وفق أسس علمية، حيث ت، وإنما يجب أن ةكون عشوائيتانتقاء األلوان ال يجب أن 

  .لترسيخ في أذهان القراءاأللوان داللة سيميولوجية من جهة وتعمل من جهة أخرى على أداء وظيفة ا

فغير مهمة بـ  %38أما بالنسبة للصور المستخدمة في المجلة، فمعظم المبحوثين يجدونها مهمة بـ 

35% وهذا حسب نتائج هذا الجدول %27مهمة بـ  وأخيرا جد.  

  .رأي أفراد العينة في صور المجلةيبرز  : 22جدول رقم 

  

  

  

  

فإن هذه الصور تساعدهم على استيعاب الموضوع وتذكره، أي  ،ختيار األول والثالثلالبالنسبة ف

د معظم الدراسات أن الفرد يتذكر الصورة ، وفعال تؤكّ)الذاكرة البصرية(ترسخ الصورة في األذهان بسهولة 

أي تلك الفئة التي ترى أن استخدام الصور  ،أما االختيار الثاني، )1(ي يراها أكثر من الكلمة التي يقرؤهاالت

، فالصور تستخدم فقط لملئ الفراغ غير مهم، فإنها تبرر ذلك بعدم االنتقاء الجيد الصور المرفقة للمقاالت

  .وليس للتعبير عن الدالالت والمعاني

راد العينة إدخال بعض التعديالت والتحسينات عليها من ناحية المضمون أي لتحسين المجلة يقترح أف

  :المواضيع الواجب معالجتها ومن ناحية الشكل، هذه االقتراحات هي

  .تحسين عملية التوزيع -

  .احترام دورية الصدور -

  .اقتراح أركان جديدة كالركن التجاري -

  .توسيع مجال نشاط المجلة -

  .لتقرب من العامل، والتعرف أكثر على ما يريده العاملالقيام بدراسات ل -

  

  

العينة العدد  النسبة
  اإلجابة           

  جد مهمة  27  27
  مهمة  38  38
  غير مهمة  35  35
  المجموع  100  100%

     )1 (                                                                                                                                Monique Brum, Philippe Rasquinet, opcit, p30.   
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  .تنويع المواضيع المعالجة -

  .احترام ثبات األركان -

  .تمثيل كل الفئات في المجلة وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها -

  .العناية بالجانب الشكلي للمجلة وتقديمها لمختصين في المجال -

  .تلقاها العامل في الوكاالتالحديث عن العراقيل التي ي -

  .مرافقة المجلة للنشاطات التي يقوم بها البنك -
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  .تأثير متغير الجنس في تحديد آراء المبحوثين :المبحث الثاني

بعد التعرف في المبحث األول على آراء المبحوثين حول المجلة، سنحاول في هذا المبحث الكشف   

وذلك من خالل أربعة مطالب، أردنا أن يعالج المطلب  ،حوثينعن مدى تأثير متغير الجنس في أجوبة المب

عن  الكشفاألول آراء المبحوثين والمبحوثات في تحديد مفهوم االتصال الداخلي وممارسته، والمطلب الثاني 

عرف على تأثير الت نحاول فيهوالرابع   مدى تأثير متغير الجنس على عادات قراءة المجلة، أما المطلب الثالث

  .ا المتغير في تحديد أجوبة المبحوثين فيما يخص مضمون وشكل المجلةهذ

  .وممارساته ن والمبحوثات في تحديد مفهوم االتصال الداخليوآراء المبحوث: المطلب األول

أن مفهوم االتصال  على )23(حه الجدول رقم اتفق كّل من المبحوثين والمبحوثات حسب ما يوض

 %51,35للذكور و %55,55بـ  العاملون عن كل ما يجري في المؤسسة الداخلي هو أوال عملية إعالم

  بين مختلف  وسيلة ربط لإلناث، ثالثا %29,72للذكور و %22,22ثانيا إيجاد الجو المالئم للعمل بـ  لإلناث،

 .مفهوم االتصال الداخلي عند كل من المبحوثين الذكور والمبحوثات يبرز :23جدول رقم 
  

العينة             ذكر  أنثى
 العدد  النسبة  العدد  النسبة اإلجابة

إعالم العاملون عن كل ما يجري في   35 55,55%  19  51,35%
  المؤسسة

  إيجاد الجو المالئم للعمل  14  22,22%  11  29,72%
وسيلة ربط بين مختلف المديريات و   11  17,46%  06  16,21%

  الفروع
  أفراد المؤسسة تبادل المعلومات بين  03  04,76%  01  02,70%
 المجموع  63  100%  37  100%

تعتبر النسبة المتبقية االتصال  وأخيرا ،لإلناث %16,21للذكور و %17,46المديريات والفروع بنسبة 

  .لإلناث% 02,70و ،للذكور %04,76تبادل المعلومات بين أفراد المؤسسة بنسبة  الداخلي

نس ال يؤثر في تحديد أفراد العينة لمفهوم االتصال متغير الج ضح لنا أنمن خالل هذه القراءة، يتّ  

حيث جاءت اإلجابات على نفس الترتيب، هذا ما يدفعنا إلى القول بأن تعدد مفاهيم االتصال الداخلي  ،الداخلي

، وليس إلى ه ال يزال يشكل التباسا في أذهان أفراد العينةنّإحيث  ،يرجع إلى قلة وحداثة ممارساته وتطبيقاته

هذا باإلضافة إلى أن  ر، فاإلناث والذكور على حد سواء قدموا مفاهيم وردت على نفس الترتيبشيء آخ

أغلب الذكور واإلناث يتفقون على كون مذكرة مصلحة هي الوسيلة األكثر استخداما في البنك وذلك بنسبة 

ما يبرزه الجدول  حسب( تكرار للفئة الثانية 31تكرار للفئة األولى و 63لإلناث أي  %29,24و% 26,47

  ).24رقم 

  



 

 118

تأثير متغير الجنس على تحديد  درجة توظيف وسائل االتصال الداخلي في  يبرز : 24جدول رقم 
  .المؤسسة المالية

 العينة                    ذكر  أنثى
 العدد  النسبة  العدد  النسبة  اإلجابة

  االجتماعات  43 18,06%  14  13,20%
  ادثاتالمح  35  14,70%  19  17,92%
  مذكرة مصلحة  63  26,47%  31  29,24%
  فالش إعالمي  23  09,66%  10  09,43%
  الملصقات  33  13,86%  13  12,26%
  المؤسسة مجلة  41  17,22%  19  17,92%
  المجموع  238  100%  106  100%

إفي المؤسسة، حيث  وإستخدام مذكرة مصلحة ما إلى درجة تداوليعود هذا االختيار ربطابعها  ن

بعد هذا، يختلف أفراد العينة  .يدفع المسؤولين إلى استخدامها ،وكذا سهولة إنجازها ،ي وتكلفتها الضئيلةالعمل

، %18,06تكرار أي  43بـ   ن االجتماعات الوسيلة الثانية األكثر توظيفاويعتبر المبحوثإذ  في الترتيب،

      ، الملصقات%14,70أي  ،رتكرا 35المحادثات بـ % 17,22تكرار أي  41جريدة المؤسسة بـ  تليها

  %.09,66أي  ،تكرار 23وأخيرا فالش إعالمي بـ ، %13,86أي  ،تكرار 33بـ 

أما بالنسبة للمبحوثات، فهي تعتبر جريدة المؤسسة والمحادثات الوسيلتين األكثر توظيفا بعد مذكرة 

، %13,20ر أي تكرا 14، ثم االجتماعات بـ %17,92تكرار أي ما يناسب  19وذلك بـ  ،مصلحة

تكرارت أي ما يوافق  10وأخيرا فالش إعالمي بـ  ،%12,26 يعادل ما تكرار أي 13الملصقات بـ 

9,43.%  

مذكرة مصلحة أي  فقون على أنمن المبحوثين والمبحوثاث يتّ ضح لنا أن كّلمن خالل هذه النتائج، يتّ

في المرتبة الثانية الوسائل  هاتلي ،المالية هي الوسيلة األكثر توظيفا في هذه المؤسسة) الوسيلة المكتوبة(

، لذلك ال يمكن أن نتحدث عن تأثير متغير الجنس في تحديد )المحادثات لإلناث واالجتماعات للذكور(الشفهية 

األولوية في ترتيب  ،بعبارة أخرى ون االختالف الطفيف ال يظهر في طبيعة الوسائل أإحيث ، هذه اإلجابات

أما عن مسألة تفضيل اإلناث للمحادثات فربما يرجع  .سائل المكتوبة ثم الوسائل الشفهيةهذه الوسائل هي الو

ذلك إلى إرتياحها لهذه الوسيلة الشخصية أكثر من اإلجتماعات التي تتواجد فيها مع زمالئها الذكور والذين 

  جمالي للمستخدمين من العدم اإل%  30يمثلون غالباً النسبة الكبرى بحكم أن فئة اإلناث تمثل حوالي 

  .تأثير متغير الجنس على تحديد نوع االتصال الذي تشجعه المجلة يبرز : 25جدول رقم
 العينة                        ذكر  أنثى

 العدد  النسبة  العدد  النسبة  اإلجابة
  االتصال الصاعد  17 26,98%  06  16,21%
  االتصال النازل  26  41,26%  19  51,35%
  االتصال األفقي  20  31,74%  12  32,43%
  المجموع  63  100%  37  100%

جريدة  ن والمبحوثات مجلة أوومن بين الوسائل المكتوبة الموظفة في البنك، نجد كما ذكره المبحوث  

51,35للذكور و%  26,41تشجع االتصال النازل بنسبة  ،25رقم سة، هذه المجلة حسب الجدول المؤس %
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لإلناث، ثم يليه في المرتبة الثالثة االتصال % 32,43للذكور و% 31,74ي بنسبة للمبحوثاث، فاالتصال األفق

  .للمبحوثات% 16,21للمبحوثين و% 26,98الصاعد بنسبة 

  اتفاق إن كّل من المبحوثين والمبحوثاث على أن اعدالمجلة تشجع االتصال النازل، األفقي ثم الص، 

ما هناك عوامل أخرى تؤثر في بات المبحوثين والمبحوثات، وإنّمتغير الجنس ال يؤثر على إجا على أن يدّل

  .كمضمون المجلة وما يعكسه ،هذا االختيار

  متغير الجنس ال يؤثر في تحديد إجابات أفراد العينة، بل  إذن، من خالل ما رأيناه، يمكننا القول أن

  .أكثر من خالل المطالب المواليةم في تحديد آرائهم، هذه العوامل سنتعرف عليها هناك عوامل أخرى تتحكّ

  .تأثير متغير الجنس على عادات قراءة المجلة  :المطلب الثاني
لونه لقراءة المجلة، مكان العمل هو الوسط الذي يفض من المبحوثين والمبحوثاث على أن اتفق كّل  

لة في الوسط يقرؤون المج ،من اإلناث% 62,16الذكور و من% 68,25 أن) 26(حيث يبين الجدول رقم 

قراءتها في المنزل )لإلناث% 37,83و  ،للذكور% 31,74( ل النسبة المتبقيةالعملي، في حين تفض.  

  .مكان قراءة المجلة الجديدر الجنس على تأثير متغّي يبرز : 26جدول رقم 
 العينة                     ذكر  أنثى

 العدد  النسبة  العدد  النسبة  اإلجابة
  مكان العمل  43 68,25%  23  62,16%
  المنزل  20  31,74%  14  37,83%
  المجموع  63  100%  37  100%

الذي يمكن تقديمه لهذه اإلجابات يمكن حصره في عاملين إثنين هما مضمون المجلة وطريقة  التفسير

  .التوزيع

فيما يخص العامل األول والمتمثل في مضمون المجلة، فإن معالجة المواضيع المهنية المتعلقة 

يجعل  ابتعادها عن المواضيع االجتماعية،لمحيط البنكي بصفة خاصة والمحيط المالي بصفة عامة وبا

في مكان العمل، لهذا الغرض يؤكد إيف أنيي وميشال دوريي ضرورة خلق رباط  المجلة المبحوثين يقرؤون

صبغة اإلجتماعية ذات الالمواضيع  إذا أهملنا، هذا الرباط العاطفي الذي ال يمكن خلقه )1(مع القارئ

أما العامل الثاني المتمثل في طريقة التوزيع، فهو يشجع أيضا على قراءة المجلة في مكان العمل، . واإلنسانية

فالخلل الموجود في عملية التوزيع يدفع العاملين إلى تداول المجلة بينهم وتمريرها إلى زمالئهم، وربما، هذا 

   .)27(الجدول رقم  ما يؤكده وهو المجلة أحيانا، لهو أحد األسباب الذي يدفعهم إلى تناو

  

  

 
 

     )1 (                                                                                                                                          Yves Agnes; Michel Durier opcit p 73.    
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  .تأثير متغير الجنس على تحديد درجة قراءة المبحوثين للمجلةيبرز  : 27جدول رقم 
 

 
  

العينة                    ذكر
  اإلجابة

 العدد  النسبة  العدد  النسبة
  دائما  21 33,33%  10  27,02%
  أحيانا  22  34,92%  16  43,24%
  نادرا  20  31,74%  11  29,72%
  المجموع  63  100%  37  100%

  

أبدى  ، في حينالمجلة أحياناً%  43.24بنسبة  والمبحوثات %34.92نسبة  يتناول أغلب المبحوثين

   .للمجلة بصفة دائمة ،ثم النسبة المتبقية تقبل على المجلة بصفة نادرة من الذكور قراءتهم% 33,33

 ، بينمافدائماً ثم نادراً ن المجلة أحيانا ،أقرت% 43,24أغلب المبحوثات  أن نجدأما بالنسبة لإلناث، ف

بطبيعة محتوى المجلة الذي ال يعالج  قد نفسر هذا التفاوت في القراءة .نادرافالمجلة أحيانا، دائما  الذكورقرأ ي

     .ى قراءة المجلة مقارنة بالذكورتعتبر اإلناث الفئة األقل إقباالً عل لذلك، العنصر النسوي تمثّلالمواضيع التي 

وميشال  اسايف أنيحيث يرى  ،إن مسألة تمثيل كل الفئات المتواجدة في المؤسسة أمر مهم جدا  

    ،الذي توليه لهم المؤسسة بمدى االهتمام اوشعور ااء إحساسمثيل هذه تخلق لدى القرعملية التّ أن دوريي

  .ر الجنس في درجة اإلقبال على المجلةنا إلى الحديث عن تأثير متغيهم على العمل، وهذا ما يقودومن ثم حثّ

يحصر أفراد العينة األسباب التي تدفعهم إلى قراءة المجلة نادرا في نقص الوقت، عدم االهتمام   

السبب  من المبحوثين الذكور أن% 45يذكر ) 28(بالمضمون وسوء توزيع المجلة، فحسب الجدول رقم 

 المهنّيةعدم اهتمامهم بالمضمون، فتناول المجلة للمواضيع  ،هم من القراءة المستمرة للمجلةيمنع الذي األول

يؤدي إلى تهرب بدالً من مدرسة الحوار  ،الكالسيكية واعتمادها في تحرير المقاالت على مدرسة الرسائل

سبب الثاني الذي يمنعهم من المبحوثين الذكور، فيرون أن نقص الوقت هو ال% 40المبحوثين من القراءة، أما 

يجعل  ،من قراءة المجلة، فطبيعة العمل البنكي الذي يتطلب الدقة، التركيز والسرعة في تنفيذ العمليات البنكية

  .العامل غير قادر على قراءة المجلة
  

  

تأثير متغير الجنس على تحديد األسباب التي تدفع المبحوثين إلى قراءة  يبرز :28جدول رقم 

  .راالمجلة ناد
  

العينة                    ذكر  أنثى
 العدد  النسبة  العدد  النسبة  اإلجابة

  نقص  الوقت  08  40% 04  36,36%
  عدم االهتمام بالمضمون  09 45%  04  36,36%
  أسباب أخرى  03  15%  03  27,27%
  المجموع  20  100%  11  100%
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أن التوزيع  قبالهم على القراءة إلى تأخّرأسباب عدم إمن الذكور% 15النسبة المتبقية  ترجعفي حين، 

ن على دراية سابقة ويجعل العامل هما بعد تاريخ صدور المجلة المتأخر للمجلة الذي يصل إلى حوالي شهر

  ).فعالية كبيرة لالتصال الشخصي والشفهي(بالمعلومات التي يمكن أن تحويها المجلة 
  

ن يعيقانهن عن يلين اللذالسببين األو على أن منهن% 36,36فيما يتعلق بآراء المبحوثات، فقد اتفقت 

 ،%27,27التي تمثل نسبة  ،نقص الوقت وعدم االهتمام بالمضمون، أما بقية المبحوثات :قراءة المجلة هما

  .ترى أن سوء التوزيع هو العائق الذي يمنعهم من قراءة المجلة باستمرار
  

توزيع المجلة هي نفس األسباب سوء قت الكافي للقراءة وإذن، عدم االهتمام بالمضمون، عدم توفر الو

  .المذكورة من قبل المبحوثين والمبحوثات، فمتغير الجنس ال يؤثر بذلك على تحديد األسباب
  

قف وراء اختالف اتجاهاتهم في تناول المجلة، ا تهذه األسباب المذكورة من قبل أفراد العينة ربم  

منهم المجلة كاملة، % 30,15ى قراءة جزء فقط من المجلة في حين يقرأ يقبلون عل% 96،53فأغلبية الذكور 

  .فيكتفون بتصفح الصور والعناوين% 15,87أما النسبة المتبقية والتي تمثل نسبة 
  

ل فضت يتصفحن الصور والعناوين بالدرجة األولى ثم% 40,54بالنسبة للمبحوثات اإلناث، معظمهن 

في حين تميل األقلية المتبقية إلى قراءة المجلة كاملة، فمن خالل قراءتنا  ،ئياقراءة المجلة جز نمنه% 13،35

األقل إقباال على قراءة المجلة، كون األغلبية منهن يتصفحن  لهذا الجدول، يتضح لنا أن المبحوثات هي الفئة

   .الصور والعناوينثم يتصفحون  ،فكاملة ،الصور والعناوين مقارنة بالمبحوثين الذين يقرؤون المجلة جزئيا
  

  .متغير الجنس على كيفية قراءة المبحوثين للمجلة ريبرز تأثي :29جدول رقم 
  

 العينة                      ذكر  أنثى
 العدد  النسبة  العدد  النسبة  اإلجابة

  كاملة  19  30,15% 09  24,32%
  جزء منها  34 53,96%  13  35,13%
  لعناوينتتصفح الصور وا  10  15,87%  15  40,54%
  المجموع  63  100%  37  100%

  

أن الجنس يؤثر في الطريقة والكيفية التي يقرأ بها أفراد العينة المجلة، ففئة الذكور  نستخلص ،من هنا

لهذا يتّضح لنا هنا أن مضمون المجلة ال يعكس . هي الفئة األكثر إقباال على قراءة المجلة مقارنة بفئة اإلناث

تمثيلهم في المجلة يكاد يكون غائباً، وهي األسباب التي تقف وراء عدم إقبالهم على  إهتمامات اإلناث وأن

  .قراءة المجلة، وللتعرف أكثر على العوامل التي تقف وراء اإلختالفات في اآلراء نتنقل إلى المبحث الموالي
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  .عالقة متغير الجنس في تحديد آراء المبحوثين حول مضمون المجلة: المطلب الثالث
ن الذكور على قراءتها نجد حسب ما يوضحه الجدول الموالي ومن بين األركان التي يقبل المبحوث  

، يليه في المرتبة الثانية ركن علبة األفكار وركن %16,61تكرار أي ما يعادل  51ركن رسالة الرئيس بـ 

المرتبة الثالثة فهو ملف أما الركن الذي احتل % 14,98تكرار لكل ركن أي ما يقابل  46تقنيات بنكية ـ 

تكرار، ثم  37، يليه في المرتبة الرابعة ركن االفتتاحية بـ %12,37تكرار أي ما يقارب  38الفرع بـ 

  .المراتب األخيرة المتبقيةاحتلت األركان 

إلناث مع تسجيل بعض االختالفات، حيث نجد أن الركن األول االمبحوثات  هنفس الترتيب ذكرت  

ليه في المرتبة الثانية ركن علبة ت ،%14,34أي  ،تكرار 33لى قراءته هو رسالة الرئيس بـ األكثر إقباال ع

في المرتبة الثالثة كل من ملخص االجتماعات و ،%13,91أي ما يقارب نسبة  ،تكرار 32األفكار بـ 

تبقية في ثم ترتب المبحوثات األركان الم ،لكل ركن%  13,04تكرار أي بنسبة  30والتقنيات البنكية بـ 

  .الجدولهذا المراتب األخيرة حسب ما يبرزه 

  .تأثير متغير الجنس على تحديد األرآان التي يقبل على قراءتها أفراد  العينة يبرز :30جدول رقم 
العينة                      ذكر  أنثى

 العدد  النسبة  العدد  النسبة  اإلجابة

  االفتتاحية  37  10,05% 28  12,17%
  رسالة الرئيس  51 16,61%  33  14,34%
  ملف الفرع  38  12,37%  24  10,43%
  ملخص االجتماعات  30  09,77%  30  13,04%
  تقنيات بنكية  46  14,98%  30  13,04%
  النشاطات االجتماعية  32  10,42%  27  11,73%
  علبة األفكار   46  14,98%  32  13,91%
  دفتر  27  08,79%  26  11,30%
  المجموع  307  100%  230  100%

هو اتفاق كل من المبحوثين والمبحوثات  ،إن المالحظة التي يمكن عرضها بعد قراءتنا لهذه النتائج  

 قدم فرصةتي تليه في المرتبة الثانية علبة األفكار التالركن األول الذي يقرؤونه،  يعلى أن رسالة الرئيس ه

ين يختلف أفراد العينة في ترتيب للعاملين عن آرائهم وشرح وجهات نظرهم، لكن بعد هذين الركن التعبير

حيث تختلف  ،األركان األخرى، هذا ما يدفعنا إلى القول بأن متغير الجنس يؤثر في ترتيب أركان المجلة

التفسير الذي يمكن تقديمه التفاق المبحوثون والمبحوثات على كون رسالة الرئيس وعلبة مجاالت اهتماماتهم، 

يقبالن عليه قد يبرز لنا أن الهدف األول للعاملين هو التعرف على تعليمات األفكار الركنين األولين الذّين 

جديدة أو سياسة البنك التي يمكن إستخالصها بالخصوص من رسالة الرئيس، ثم بعد ذلك تظهر الميوالت 

  .واإلهتمامات الخاصة بكّل مبحوث، لهذا نجد إختالف في ترتيب األركان األخرى
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على إجابات المبحوثين المتعلقة بتقديرهم ألهمية  متغير الجنسثير يبرز تأ: 31جدول رقم 
  .المعلومات المعالجة في المجلة

  

  

 العينة                     ذكر  أنثى

 العدد  النسبة  العدد  النسبة  اإلجابة

  ضرورية في إطار عملك اليومي  25  39,68% 12  32,43%
  كمالية   25 39,68%  21  56,75%
  دون أهمية  13  20,63%  04  10,81%
  المجموع  63  100%  37  100%

  

المعلومات  ن الذكور يرون أنوفإن أغلب المبحوث 31في الحقيقة وحسب ما يبينه الجدول رقم 

لكل اختيار، في حين % 39,68بنسبة  الواردة في المجلة كمالية وضرورية تساعدهم على أداء عملهم وذلك

  .أن هذه المعلومات دون أهمية% 20,63ة ترى النسبة المتبقية والتي تمثل نسب

على كون هذه المعلومات كمالية بالدرجة % 56,75أما بالنسبة للمبحوثات، فقد اتفقت األغلبية 

  .دون أهمية هاوأخيرا ترى النسبة المتبقية أن، %32,43فضرورية في إطار العمل اليومي بنسبة  ،األولى

  حة أعاله، من خالل هذه النتائج الموضمتغير الجنس ال يؤثر في تحديد  أهمية المعلومات، نلمح أن   

 ،ةالمجلّ المعلومات المعالجة فيوإنما الشيء الذي يؤثر على إجابات أفراد العينة ذكورا وإناثا هو طبيعة 

لهذا الغرض، يجب تنويع . زة في ذلك على مدرسة الرسائلكونها تعالج دوما المواضيع الكالسيكية مركّ

نجاح صحافة المؤسسة مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى قدرتها على جلب  نإحيث  ،ع المعالجة في المجلةالمواضي

  .وهو الرهان الذي ترفعه. القراء

تأثير متغير الجنس على آراء المبحوثين في تقديرهم لمدى تطرق المجلة  يبرز :32جدول رقم 
 .لحياة العاملين

العينة                 ذكر  أنثى

 العدد  النسبة  العدد  النسبة  ابةاإلج

  نعم  22  34,92% 11  29,72%
  ال  36 57,14%  22  59,45%
  دون إجابة  05  07,93%  04  10,81%
 المجموع  63  100%  37  100%
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إن السؤال الذي يتبادر إلى ذهننا كذلك هو هل اعتبار المعلومات كمالية أوضرورية يعني حتما أن 

الذي يكشف لنا عن مختلف اآلراء التي ، 32رقم  بالفعل حسب نتائج الجدول .؟ينالمجلة ال تعالج حياة العامل

أغلب المبحوثين والمبحوثات على عدم  يحملها أفراد العينة حول مدى تطرق المجلة لحياتهم المهنية، يؤكّد

النسبة  لإلناث، في حين ترى% 59,45للذكور و% 57,14معالجة المجلة ليومياتهم في المؤسسة وذلك بنسبة 

بينما نلمح وجود بعض  .من اإلناث عكس ذلك% 29,72و ،من الذكور% 34,92فئة   المتبقية من كّل

  .المفرادات من كال الجنسين إمتنعوا عن اإلجابة

  المجلة تعكس حياة العاملين في المؤسسة بالعدد  قد نفسر آراء األقلية من المبحوثين الذين يرون أن

لعمال، أين تعرضت المجلة في كامل صفحاتها إلى مكانة وصورة العامل في ص بمناسبة عيد االذي خص

هذه  .أو إلى أنهم شاركوا في مثل هذه التظاهرات التي تنظمها المجلة البنك، باإلضافة إلى تكريم المتقاعدين

نتيجة يمكن الالنتائج كذلك تدفعنا إلى القول بأن متغير الجنس ال دخل له في تحديد إجابات العاملين، ونفس 

للسؤال المتعلق بمدى معالجة المجلة للنشاطات الخارجية للبنك، حيث يرى  )33( إستخالصها من الجدول

المجلة تعالج النشاطات  للفئة الثانية أن% 43,24للفئة األولى و% 49,02ن والمبحوثات والمبحوث بأغل

من اإلناث أن المجلة نادرا ما تعالج % 32،43من الذكور و% 30,15في حين يعتبر . الخارجية للبنك أحيانا

 .المجلة تعالج هذه النشاطات بصفة دائمة أن النشاطات الخارجية للبنك في حين ترى النسبة المتبقية

 .تأثير متغير الجنس على مدى تغطية المجلة للنشاطات الخارجية للبنك يبرز :33جدول رقم 
  

 العينة                    ذكر  أنثى

 العدد  النسبة  العدد  النسبة  اإلجابة

  دائما  13  20,63% 09  24,32%
  أحيانا  31 49,02%  16  43,24%
  نادرا  19  30,15%  12  32,43%
  المجموع  63  100%  37  100%

تشكل النشاطات الخارجية للبنك إحدى المحاور الرئيسية للمجلة حيث نستخلص منها في الحقيقة 

وم به المؤسسة على المستوى الخارجي، ويجزم كل الباحثين على أن مواضيعها وتنقل إلى القارئ كّل ما تق

هذا النوع من الصحافة الذي يستخدم هذه التقنية هو الصحافة الخارجية التي نتوجه إلى الزبائن، لكن إذا ما 

، نجد أن المجلة تعالج أحياناً هذه داخلي محضإنطلقنا من مجلّة أخبار بدر التي أسست لهدف إعالمي 

شاطات حسب آراء المبحوثين والمبحوثات وهذا شيء طبيعي حيث يعتبر الباحثان أيف أني وميشال دوربي الن

  . أن كون المجلة داخلية ال يعني إهمالها للنشاطات الخارجية التي تقوم بها المؤسسة وإعالم العاملين حولها

حاً، فحسب آراء أفراد العينة لكن كثافة معالجة هذه النشاطات في المجلة هو السؤال الذي يبقى مطرو

إن غياب الدراسات القبلية والبعدية الستطالع آراء أفراد العينة، جعل المجلّة . فإن هذه التغطية غير كافية

  .تستثمر في سياستها وتبتعد عن إهتمامات قرائها
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ياستها، لكّل وسيلة إتصالية هدف تسعى لتحقيقه، فوجودها في المؤسسة يساهم في تطبيق أو نشر س

  . أردنا الكشف عن األهداف التي تسعى المجلّة تحقيقها) 34(فمن خالل الجدول رقم 

  تأثير متغير الجنس في تحديد أهداف المجلةيبرز  : 34جدول رقم 
 

 العينة                                            ذكر  أنثى

 العدد  النسبة  العدد  النسبة  اإلجابة

  ترسيخ صورة البنك في أذهان العاملين  21  30% 14  31,81%
  تسهيل إدماج العامل في الوسط المهني  13 18,57%  06  13,61%

  نشر المعلومات  23  32,85%  18  40,90%

  نشر سياسة البنك  09  12,85%  05  11,36%
  بدون إجابة  04  05,71%  01  02,27%
  المجموع  70  100%  44  100%

  

الهدف األول الذي ترمي إليه المجلة هو نشر  ث على أنيتفق أغلب المبحوثين الذكور واإلنا

وحسب آراء أفراد العينة تسعى  تكرار لإلناث، في مرتبة ثانية 18تكرار للذكور و 23المعلومات وذلك بـ 

تكرار لإلناث، ثم هدف  14و ،تكرار للذكور 21المجلة إلى ترسيخ صورة البنك في أذهان العاملين بـ 

تكرارات لإلناث وأخيرا، نشر سياسة  06تكرار للذكور و 13في الوسط المهني بـ تسهيل إدماج العامل 

  .لإلناث تتكرارا 05تكرارات للذكور و 9البنك  بـ 

  اتفاقهم على  هذه النتائج تقودنا إلى القول انه رغم اختالف مجال اهتمامات أفراد العينة إال أن

 فمهما، ير الجنس ال يؤثر على تحديد هذه األهدافمتغّ أن على إلى تحقيقها يدّل المجلة األهداف التي تسعى

أختلف اآلراء وتعددت وجهات النظر تبقى األهداف المراد تحقيقها نفسها عند كال الجنسين، فالمضمون الذي 

  .تنشره المجلّة هو الذي يسطر هذه األهداف

حيث يرى ،آراء أفراد العينة اختالف) 35(عن األطراف التي تعبر في المجلة يوضح لنا الجدول رقم 

% 65,07المبحوثون الذكور أن المديرية والعاملون معا هما الطرفان اللذان يعبران في المجلة وذلك بنسبة 

  .في حين ترى المبحوثات اإلناث أن المديرية هي الطرف األول والوحيد الذي يعبر في هذه المجلة
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  .ي تحديد األطراف المعبرة في المجلةثير متغير الجنس فيبرز تأ:  35جدول رقم 
  

 العينة                         ذكر  أنثى

 العدد  النسبة  العدد  النسبة  اإلجابة

  المديرية  22  34,92% 22  59,45%
  المديرية والعاملون  41  65,07%  15  40,54%
  المجموع  63  100%  37  100%

  

    

فئة الذكور  بين أي ،تمثيل الجنسين في المجلةهذه النتائج تدل على وجود تباين في مسألة  إن

تواجدها في المجلة  أن واإلناث، هذه الفئة األخيرة التي أكدت من خالل إجاباتها على األسئلة السابقة على

  .في الوسط المهني وجهودها إبراز مكانتهاحتى من ناحية  منعدماً يكون يكاد

اسسة عنصرالشرائح العاملة في المؤ مسألة تمثيل كّل تعد امهم وكذا  ،ا في نجاح صحافة المؤسسةجد

يؤدي إلى  ،فتهميش فئة معينة على حساب فئة أخرى  الوصول إلى تحقيق درجة الترابط واالنسجام واالندماج

س وميشال اايف أنيوهذا ما حذره منه الباحثان  ،خلق تذبذبات في المؤسسة، ومن ثم خلق أزمات وصراعات

  معلى ضرورة تمثيل الذكور واإلناث حسب نسبة تواجدهم في المؤسسة ودوره انزيركّو دانحين يؤك دوريي

  .في تحقيق االنسجام في المؤسسة 
 

  .تأثير متغير الجنس في تحديد رغبة أفراد العينة للمشاركة في المجلة يبرز :36جدول رقم 
  

العينة                    ذكر  أنثى

 العدد  النسبة  العدد  النسبة  اإلجابة

  نعم  34  53,96% 26  70,27%
  ال  22 34,92%  10  27,02%
  دون إجابة  07  11,11%  01  02,70%
  المجموع  63  100%  37  100%

  

والمتعلق بمدى تشجيع المجلة للمشاركة فيها، يؤكد أغلب المبحوثين  )36(حسب ما يبينه الجدول رقم 

 في المساهمة المجلة تخلق لهم الرغبة أن على )من اإلناث %70,27لذكور ومن ا%53,96(  والمبحوثات

  .بكتاباتهم وذلك بغية التعبير فيها

%  34.92في حين ترى النسبة المتبقية رغم النقائص التي وصفوها والتي تعاني منها المجلة،  وهذا

تائج لنا إليه من نوعليه ومن خالل ما توص. لالناث أنهم ال يرغبون للمشاركة في المجلة%  27.02للذكور و

طبيعة المواضيع المعالجة في المجلة  يتضح لنا أن متغير الجنس يؤثر في بعض إجابات أفراد العينة، كما أن
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لذلك سنحاول الكشف في المطلب . إجابات المبحوثين علىبطريقة مباشرة أو غير مباشرة ها ؤثر بدورت

  .ن تلك التي تكونها اإلناثراء الذكور عآالموالي عن رأي المبحوثين في شكل المجلة وهل تختلف 

  .أما عن تلك الفئة التي رفضت اإلجابة، فقد نعتبرها من الفئات التي ال تهتم بالمجلة وال تعير لها أي إنتباه
 

 .تأثير متغير الجنس في تحديد آراء المبحوثين والمبحوثات حول شكل المجلة: المطلب الرابع

% 60,31دورية صدور المجلة مناسبة وذلك بنسبة  فق أغلبية المبحوثين والمبحوثات على أنيتّ  

هذه الدورية ال  من اإلناث بأن% 32,43من الذكور و% 28,57لإلناث ، في حين يرى % 59,45للذكور و

  .ويقترحون أن تكون المجلة شهرية أو على األقل تصدر مرة كل شهرين ،تناسبهم

لإلناث يرفضون اإلجابة % 08,10للذكور و% 11,11فإن األقلية المتبقية  الجدول،ودائما، حسب ما يبرزه 

كونها تصل  هميتهاأل ومن تم فقدان المعلومات بعد شهور على هذا السؤال  وذلك لكون المجلة ال تصلهم إالّ

 .دائما متأخرة

 .تأثير متغير الجنس في تحديد آراء المبحوثين حول دورية صدور المجلة يبرز :37جدول رقم 
 

 العينة                      ذكر  أنثى
 العدد  النسبة  العدد  النسبة  اإلجابة

  نعم  38  60,31% 22  59,45%
  ال  18 28,57%  12  32,43%
  دون إجابة  07  11,11%  03  08,10%
  المجموع  63  100%  37  100%

 

وإنما كشفت  ،متغير الجنس ال يؤثر في تحديد آراء أفراد العينة من خالل هذه النتائج ، نلمح أن

هاتين الفئتين معا عن مشكل التوزيع وتأخر الصدور، حيث رفضتا اإلجابة عن هذا السؤال بحكم وصول 

أو على  ،كما أن اقتراح أن تكون المجلة شهرية. المجلة متأخرة هو الذي جعلها غير قادرة عن إصدار حكم

ت التي نلمسها أيضا بالنسبة وهي المالحظا. يوليه عمال البنكاألقل مرة كل شهرين يدل على االهتمام الذي 

منهم و اإلناث % 68,25نلمح أن كل من الذكور لعنوان المجلة، فحسب ما يتوضح في الجدول التالي، 

     من الذكور% 20,63منهن يجدون العنوان مناسب ومطابق لمحتوى المجلة، في حين يختلف % 70,27

في حين امتنعت ،  يعكس مضمون المجلةمن اإلناث في آرائهم حيث يجدون أن العنوان ال % 24,32و

  .ن اإلجابةماألقلية المتبقية من كال الفئتين 
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  .مع مضمونها تأثير متغير الجنس في تحديد مدى تناسب عنوان المجلة يبرز :38جدول رقم 
  

العينة                 

  اإلجابة

  أنثى ذكر

  النسبة  العدد النسبة العدد

  %59,45 22  %60,31  38  نعم

  %32,43  12 %28,57  18  ال

  %08,10  03  %11,11  07  دون إجابة

  %100  37  %100  63 المجموع
  

ما هذه اإلجابات في الحقيقة، آراء المبحوثين والمبحوثات في هذه الحالة لم تتأثر بمتغير الجنس وإنّ  

 .كومة بطبيعة المواضيع التي تعالجها المجلةحكانت م
  

ألوان المجلة، اختلف المبحوثون والمبحوثات في تقديرهم لأللوان الموظفة إجابة على السؤال المتعلق ب  

األلوان المستخدمة في المجلة  أن على –حسب ما يبرزه الجدول  -نيفي المجلة، حيث يوافق أغلب المبحوث

  .ةمناسب

 . ألوان المجلة حولتأثير متغير الجنس على آراء المبحوثين يبرز  :39جدول رقم 
  

العينة                   

  اإلجابة

  أنثى ذكر

  النسبة  العدد النسبة العدد

  %48,64 18  %61,90  39  نعم

  %51,35  19  %38,09  24  ال

  %100  37  %100  63 المجموع
  

عكس ذلك، حيث تجد أن عملية توظيف األلوان ال % 51,35في حين ترى األغلبية من المبحوثات 

فتغيرها الدائم شيء سلبي، فمثال اختالف  ،لى عدم ثبات هذه األلوانتخضع ألي مقياس علمي، هذا باإلضافة إ

      المؤسسة في كل مرة ال يشجع على توطيد عالقة الثقة بين المؤسسة رمزاأللوان التي يظهر عليها 

والعامل، فمن الضروري أن يحتفظ رمز البنك بألوانه ألنه آلية من آليات توطيد العالقة مع العامل وتحسيسه 

  .)1(االنتماء إليهاب

راء أفراد العينة حول ألوان آإذن من خالل هذه النتائج، يتضح لنا أن متغير الجنس يؤثر في تحديد   

المجلة، هذه األلوان التي تعتبر مسألة هامة في لفت وجذب انتباه القراء، لكن هل األلوان فقط هي وحدها التي 

  لك أهمية للصور المستخدمة في المجلة؟تجلب انتباه القراء أم أن العاملون يعيرون كذ

 
  

         Yves Agnès; Michel Durier opcit p 67.                                                                                                                                  (1)  
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 .تأثير متغير الجنس في تحديد درجة أهمية الصوريبرز : 40جدول رقم 
  

 العينة                    
 اإلجابة

  أنثى ذكر
  النسبة العدد النسبة العدد

  %32,43 12  %23,80  15  جد مهمة
  %37,83  14 %38,09  24  مهمة

  %29,72  11  %38,09  24  غير مهمة
  %100  37  %100  63  المجموع

  

ور التي ترفق المقاالت، فأغلب القراء يولون أهمية كذلك للص نجد أن ،باإلضافة إلى األلوان ،فعال

%  38,09المبحوثون الذكور يتقاسمون الرأي في كون الصور مهمة وغير مهمة في نفس الوقت بنسبة 

أما اإلناث فلقد إعتبرت طريقة إستخدام الصور %  23,80مرحلة ثانية جد مهمة بنسبة ثم في  ،لكل اختيار

 %. 32.43من جد مهمة بنسبة %  37.83مهمة في المجلة ثم 

الصورة  :تلعب عملية توظيف الصور في المجلة دورا مهما في تسهيل استيعاب المقال، فكما يقال

: يتذكرهاإلنسان أول ما  أنتى ح ،خير من ألف كلمة، هذا باإلضافة إلى أن العين البشرية تلتقط الصور

    )1(.الصورة

من خالل ما رأينا نستنتج أن اإلناث هي الفئة األكثر اهتماما بالجانب الشكلي للمجلة مقارنة بالذكور 

ف في الجانب الشكلي يوظّ الذين يعتبرون الفئة األكثر إقباال على قراءة المجلة، كما يمكن كذلك القول أن

 .فهو يشجع كذلك على القراءةخدمة مضمون المجلة، 

، وحسب ما توصلنا إليه من نتائج، يقترح كل من المبحوثين والمبحوثات إدخال بعض انطالقاً من هنا

  :هذه االقتراحات نوردها كالتالي. التغييرات على مضمون وشكل المجلة

  :ونها فيتتعلق االقتراحات في مجملها بمضمون المجلة حيث يحصر :بالنسبة للمبحوثين الذكور

  .تحسين عملية التوزيع 

  .احترام دورية الصدور 

  .التجارياقتراح أركان جديدة كالركن  

  .توسيع مجال نشاط المجلة 

 .القيام بدراسات للتقرب من العامل والتعرف أكثر على ما يريده العامل 

 .تنويع المواضيع 

 
  

)1(                  George pessis, opcit P35.                                                                                                                                                   
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       النظر في عملية توزيع المجلةإلى جانب اتفاقها مع الذكور على ضرورة إعادة  :بالنسبة للمبحوثات

  :وانتظامها في الصدور، ركزت هذه الفئة في اقتراحاتها على

  .احترام ثبات األركان 

  .تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها1و العاملة والعنصر النسويتمثيل الفئات  

  .العناية بالجانب الشكلي للمجلة وتقديمها لمختصين في المجال 

  .اقيل التي يتلقاها العامل في الوكاالتالحديث عن العر 

  . مرافقة المجلة للنشاطات التي يقوم بها البنك 
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  .تأثير متغير السن في تحديد آراء المبحوثين: المبحث الثالث

وكذا تحديد  ،بعد التعرف في المبحث السابق عن دور متغير الجنس في تحديد عادات قراءة المجلة  

ضمون المجلة، سنحاول في هذا المبحث من خالل أربع مطالب الكشف عن آراء أفراد العينة في شكل وم

التي تؤثر على آرائه، خصصنا المطلب األول من هذا  ،وكذا العوامل األخرى إن وجدت، تأثير متغير السن 

في  نحاولالتي قدمها المبحوثون من مختلف الشرائح العمرية، بينما  فيالتعارمختلف  نالمبحث للكشف ع

ثم في المطلب الثالث الكشف  ،ب الثاني التعرف على مدى تأثير متغير السن على عادات قراءة المجلةالمطل

قتصر المطلب الرابع على يعن تأثير متغير السن في تحديد آراء المبحوثين حول مضمون المجلة، في حين 

  .آراء الفئات العمرية المختلفة حول شكل المجلة

  .الداخلي وممارساته عند مختلف الشرائح العمرية مفهوم االتصال: المطلب األول

  .تأثير متغير السن في تحديد مفهوم االتصال الداخلي يبرز :41جدول رقم 
 متغير السن             

  اإلجابة
22-32 33-43  44-54  

  النسبة  العدد  النسبة العدد النسبة العدد

إعالم العاملين عن كل ما 
  يجري في المؤسسة

16  55,17%  22  50 %  16  59,25%  

  % 25,92  07  % 27,27  12  %20,68  06  إيجاد الجو المالئم للعمل

وسيلة ربط بين مختلف 
  المديريات والفروع

05  17,24%  10  22,72%  02  07,40%  

تبادل المعلومات بين أفراد 
  المؤسسة

02  06,89 %  00  00 %  02  07,40 %  

  %100  27  %100  44  %100  29 المجموع
  

المبحوثين باختالف أعمارهم مفاهيما متعددة لالتصال الداخلي، حيث اتضح من خالل قدم كل من   

االتصال الداخلي هو أوال إعالم  كل أفراد العينة اتفقوا رغم اختالف أعمارهم على أن أنأعاله تحليل الجدول 

للفئة % 50سنة،  32-22للفئة العمرية % 55,17وذلك بنسبة  .العاملين عن كل ما يجري في المؤسسة

سنة، ثم في مرحلة ثانية إيجاد الجو المالئم للعمل  54- 44للفئة العمرية % 59,25و سنة 43-33العمرية 

أما المفهوم الثالث الذي . للفئة الثالثة  25,92للفئة الثانية و% 27,27للفئة العمرية األولى، % 20,68بنسبة 

% 17,24يلة ربط بين مختلف المديريات والفروع بنسبة اعتبار االتصال الداخلي وس فهو ،يضيفه أفراد العينة

فيما يخص النسبة المتبقية من المبحوثين، . للفئة الثالثة% 07,40و ،للفئة الثانية% 22,72للفئة األولى، 

% 7,40و ،للفئة األولى% 06,89المعلومات بين أفراد المؤسسة بـ  اعتبروا االتصال الداخلي عملية تبادل

  .للفئة الثالثة
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إذن، من خالل ما رأيناه سابقا، نلمح أن كل أفراد العينة باختالف أعمارهم يتفقون على مفاهيم 

االتصال الداخلي، هذا ما يقودنا إلى القول بأن متغير السن ال يؤثر في تحديد المبحوثين لالتصال الداخلي، 

عند تحليلنا  نؤكدهلمالية، هذا ما حيث يعود ربما تعدد المفاهيم إلى عدم وضوح تطبيقاته في هذه المؤسسة ا

مذكرة مصلحة هي  الذي يوضح ترتيب الوسائل األكثر توظيفا للبنك، حيث وجدنا أن) 42(للجدول رقم 

العمرية  تكرار للفئة 26الوسيلة األولى المستخدمة في البنك حسب آراء كل المبحوثين باختالف أعمارهم بـ 

  . تكرار للفئة العمرية الثالثة 26رية الثانية وتكرار بالنسبة للفئة العم 42األولى، 

 .تأثير متغير السن في تحديد الوسيلة األكثر توظيفا في المؤسسة المالية يبرز :42جدول رقم 

 متغير السن           

  اإلجابة

22-32 33 -43  44 -54  
  النسبة التكرار  النسبة التكرار النسبة التكرار

  %17  17  % 16,66  25  %15,95  15  االجتماعات
  %16  16  %15,33  23  %15,95  15  المحادثات

  %26  26  %28  42  %27,65  26  مذكرة مصلحة
  %08  08  %11,33  17  %08,51  08  فالش إعالمي

  %16  16  %11,33  17  %13,82  13  الملصقات
  %17  17  %17,33  26  %18,08  17  جريدة المؤسسة

  %100  100  %100  150  %100  94 المجموع

مذكرة مصلحة هي الوسيلة األولى المستخدمة في البنك، يدل على أن أن ن على وثإن اتفاق المبحو

الذي يعمل على تنظيم سير العمل، فالوسيلة المذكورة تسعى إلى تحقيق  ذلك االتصال الداخلي في البنك هو

  .هذا الغرض

        عمرية األولىأما بالنسبة للوسائل األخرى، فإن المبحوثون اختلفوا في ترتيب الوسائل، فالفئة ال

تكرار  17ب ،والثانية اتفقت على أن جريدة المؤسسة هي الوسيلة الثانية األكثر توظيفا بعد مذكرة مصلحة

فيما يخص الوسيلة الثالثة والرابعة التي تراها هاتين الفئتين فهي االجتماعات . تكرار للثانية 26للفئة األولى و

تكرار  23و ،تكرار لالجتماعات 25و ،النسبة للفئة العمرية األولىتكرار لكل وسيلة ب 15والمحادثات بـ 

للمحادثات عند الفئة العمرية الثانية، في حين احتلت الملصقات وفالش إعالمي المراتب األخيرة عند هاتين 

  ).األولى والثانية(   الفئتين

هي  وجريدة المؤسسةاالجتماعات  فإنها ترى أن) سنة 54-44(فيما يخص الفئة العمرية الثالثة 

يل هذه الفئة ضقد يعود تف .تكرار لكل وسيلة 17األكثر استخداما بعد مذكرة مصلحة بـ الوسائل 

ما أتاح لها الفرصة لحضور عدة سنة رب 54- 44، فعمرها المتراوح ما بين المكتسبة لالجتماعات إلى خبرتها

  .توعب ما يقال في االجتماعاتومن ثم اكتسابها لبعض التقنيات التي تجعلها تس ،اجتماعات

  



 

 133

  

  كل الفئات العمرية باختالف أعمارهم يتفقون على أن مذكرة  إذن، من خالل ما ذكرناه نستنتج أن

في ترتيب  الوسائل األخرى، هذا االختالف  لكنهم يختلفونمصلحة هي الوسيلة األكثر توظيفا في المؤسسة، 

وعلى العموم، فإن الفئتين األولى والثانية تجد أن جريدة  .لعاملونيعود ربما إلى سنوات الخبرة التي يمتلكها ا

المؤسسة هي الوسيلة األكثر استخداما بعد مذكرة مصلحة، في حين تتفق الفئة العمرية الثالثة على كون 

وسائل  وجود ثالث نستخلصبناء على هذه النتائج، . األكثر توظيفا معا هماوجريدة المؤسسة  االجتماعات

أن  يؤكد علىمذكرة مصلحة، جريدة المؤسسة واالجتماعات، هذا ما  :انتشارا في المؤسسة المالية وهيكثر أ

بما أن مجلة أخبار بدر  .االتصال المكتوب الرسمي هو النوع األكثر شيوعا في المؤسسة المالية كنتيجة أولى 

  .نوع من االتصال تشجعه هي شكل من أشكال صحافة المؤسسة المتواجدة في البنك، قد نتساءل عن أي

  .تأثير السن في تحديد شكل االتصال الذي تشجعه مجلة أخبار بدريبرز : 43جدول رقم 
 

 متغير السن            

  اإلجابة

22-32  33-43  44-54  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %29,62  08  %25  11  %13,79  04  االتصال الصاعد

  %40,74  11  %43,18  19  %51,72  15  االتصال النازل

  %29,62  08  31,81  14  %34,48  10  االتصال األفقي

  %100  27  %100  44  %100  29  المجموع
  

سنة،  32-22ضح لنا من خالل تحليل هذا الجدول، أن أفراد العينة الذي يتراوح عمرهم ما بين يتّ

وذلك بـ  ،تشجعه المجلة االتصال النازل هو الشكل الذي سنة يتفقون على أن 54-44سنة و 33-43

للفئة الثالثة،  أما الشكل الثاني من االتصال الذي % 40,74للفئة الثانية و%  43,18للفئة األولى، % 51,72

          للفئة الثانية% 31,81للفئة العمرية األولى، % 34,48فهو االتصال األفقي بـ  ،تشجعه هذه المجلة

االتصال الصاعد هو الشكل األخير  النسبة المتبقية من المبحوثين أن حين ترى للفئة الثالثة، في% 29,62و

للفئة العمرية % 29,62و للفئة العمرية الثانية% 25للفئة العمرية األولى % 13,79الذي تشجعه المجلة بنسبة 

  .الثالثة

  تشجعه االتصال النازل هو النوع الذي  إذن، اتفاق األغلبية من مختلف الفئات العمرية على أن

تطبيقات االتصال الداخلي  وأن ،ن مرة أخرى على أنها أداة تستعمل لتسهيل سير العمل وتنظيمهيبي ،المجلة

هو ذلك الذي يحمل في طياته  االتصال النازل تنحصر دائما في ما يعمل على تنظيم العمل، كما أن

هها المديرية للعاملينالمعلومات التي توج.  



 

 134

ق بالمفاهيم المختلفة لالتصال الداخلي، وممارساته عند مختلف المطلب المتعلّوعليه، من خالل هذا   

أي بعبارة أخرى ال يؤثر في  ،فنا على أن متغير السن ال يؤثر في إجابات المبحوثينتعر ،الشرائح العمرية

وجود بعض  رغم تحديد مفاهيم االتصال الداخلي وال في تحديد الوسائل األكثر توظيفا في المؤسسة المالية

ل امن أشك وكذا في تحديد شكل االتصال الذي تدعمه مجلة أخبار بدر باعتباره  شكال اإلختالفات الطفيفة

الخبرة التي اكتسبها  :صحافة المؤسسة، وإنما اكتشفنا أنه يوجد عامل آخر يؤثر على هذه اإلجابات أال وهو

ر متغير المطلب الموالي الكشف عن ما إذا أثّ لهذا، سنحاول في. العامل من جراء مزاولة نشاطه في البنك

  .أم هناك متغيرات أخرى تتحكم في ذلك ،السن على تحديد عادات قراءة المجلة

 .تأثير السن على عادات قراءة المبحوثين للمجلة: المطلب الثاني

  .تأثير السن في تحديد مكان قراءة المجلة يبرز :44جدول رقم 

  متغير السن                

  اإلجابة

22-32  33-43  44-54  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %81,48  22  %54,54  24  %68,96  20  مكان العمل

  %18,51  05  %45,45  20  %31,03  09  البيت

  %00  00  %00  00  %00  00  مكان آخر

  %100  27  %100  44  %100  29  المجموع

المجلة في مكان العمل وذلك حسب ما يوضحه  ةمن مختلف الشرائح العمري يقرأ أغلب المبحوثين  

% 81,48للفئة العمرية الثانية و% 54,54للفئة العمرية األولى، % 68,96: الجدول الموالي بالنسب التالية

  .للفئة العمرية الثالثة، بينما تفضل النسبة المتبقية من كل فئة عمرية قراءة المجلة في البيت

ر السن ال يؤثر على تحديد مكان قراءة المجلة، وقد يعود سبب تفضيل  انطالقا من هنا، نلمح أن متغي  

الحياة العملية عن الحياة الخاصة، هذا الفصل  لالمبحوثين قراءة المجلة في مكان العمل إلى رغبتهم في فص

ة دراسات أجريت على دت عدحيث أكّ ،شيء سلبي ينعكس بالضرورة على هوية وصورة المؤسسة

سية على أهمية خلق وتقوية الرباط العاطفي بين العامل ومؤسسته والتي تتم عادة بطريقة المؤسسات الفرن

معظم  إذ أن ،هذه الطريقة الحديثة في التوزيع أبرزت فعاليتها ،رسالها إلى البيوتبإتوزيع المجلة 

        ولونأكدوا على أنهم يتنا ،من خالل الدراسات التي أجريت على المؤسسات الفرنسية ،المستجوبين

  .)1(ويناقشون مع أفراد أسرتهم المواضيع المرتبطة بمؤسستهم

  

  

          Yves Agnes; Michel Durier, opcit p 67.                                                                                                                         )1 (  
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السؤال الذي قد يتبادر إلى ذهننا، هل هناك عالقة بين طريقة التوزيع و درجة اإلقبال على المجلة  إن

  متغير السن هو الذي يتحكم في ذلك؟ أنأم 

  .لمجلةتأثير السن في تحديد درجة قراءة ا يبرز :45جدول رقم 

  متغير السن             

  اإلجابة

22-32  33-43  44-54  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %40,74  11  %22,72  10  %34,48  10  دائما

  %33,33  09  %34,09  15  %48,27  14  أحيانا

  %25,92  07  %43,19  19  %17,24  05  نادرا

  %100  27  %100  44  %100  29  المجموع
 

آراء  وجدنا أن ،الذي يوضح مدى أو درجة اإلقبال على القراءة) 45(يلنا للجدول رقم من خالل تحل

من الفئة العمرية األولى يقرؤون المجلة % 48,27 أي الغالبةفالنسبة ن تختلف باختالف أعمارهم، والمبحوث

  .تقرؤها نادرا %17,24واألقلية  المتبقية والتي تمثل  ةفيقرؤونها بطريقة دائم%  34,48أحيانا، أما 

ثانية  تبةفي مر منادرا ما يقرؤون المجلة، يليه% 43,19فأغلبهم  ،أما فيما يخص الفئة العمرية الثانية

يقرؤون المجلة أحيانا، في حين تقرأ النسبة المتبقية المجلة  ينمن أفراد الفئة العمرية الثانية الذ% 34,09نسبة 

  .بصفة دائمة

في حين ) دائما(يقرؤون المجلة بصفة منتظمة %  40,74لثة، فإن أغلبهم بالنسبة للفئة العمرية الثا

  .من مفردات الفئة على القراءة بصفة أحيانا، بينما نجد النسبة المتبقية نادرا ما تقرأ المجلة% 33,33يقبل 

 من خالل النتائج المتوصل إليها، نلمح وجود اختالف في درجة اإلقبال على قراءة المجلة، وهذا ما  

يمكن تفسيره بوجود إختالفات في تمثيل الفئة العمالية في المجلّة من جهة وكذا بطبيعة مضمون المجلّة 

سنة هي الفئة األقل تمثيالً في المجلة وذلك نظراً  43  - 33ودرجة تفضيلهم للمواضيع، فالفئة ما بين 

  . قراءة المجلة وعليه يعتبر السن عامالً يؤثر على نادراًألقبالهم على قراءة المجلة 

درجات اإلقبال على قراءة المجلة متباينة،  وعليه، من خالل ما استعرضناه من نتائج، نستخلص أن

في حين تكتفي الفئة العمرية الثانية بقراءة ، حيث تقرأ الفئة العمرية األولى المجلة أحيانا فدائما ثم نادرا 

مفردات الفئة العمرية الثالثة على قراءة المجلة بصفة دائمة فأحيانا ثم دائما بينما يقبل أغلب  ،المجلة نادرا

  .بذلك الفئة األكثر إقباال على القراءة لتعتبر

مرية تتناول المجلة بصفة نادرة عإذن، كما رأيناه سابقا، يوجد نسبة من المبحوثين في كل فئة   

  ،46الجدول رقم نكشفها فيألسباب أو ألخرى، هذه األسباب 
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ن إلى قراءة المجلة وألسباب التي تدفع المبحوثاتحديد  علىتأثير السن  يبرز :46جدول رقم 

  .نادرا
 متغير السن             

  اإلجابة

22-32 33-43  44-54  

  النسبة  العدد  النسبة العدد النسبة العدد

  %42,85  03  %33,33  05  %44,44  04  عدم توفر الوقت

  %28,57  02  %53,33  08  %33,33  03  عدم االهتمام بالمضمون

  %28,57  02  %13,33  02  %22,22  02  أسباب أخرى

  %100  07  %100  15  %100  09  المجموع
  

من الفئة العمرية األولى أسباب عدم قراءتهم للمجلة إلى عدم %  44,44يرجع أغلب المبحوثين  

أما النسبة % 33,33أول، ثم عدم اهتمامهم بالمضمون المعالج في المجلة بنسبة  ببكستوفر الوقت بنسبة 

  .فذكرت سببا آخر يتمثل في سوء توزيع المجلة ،من المبحوثين% 22المتبقية التي تمثل 

يرجعون سبب قراءتهم للمجلة بصفة نادرة إلى عدم % 53,33 ممعظمه فإن ،أما الفئة العمرية الثانية

النسبة المتبقية منهم والتي  ، أما%33,33ثم عدم توفر الوقت الكافي لديهم بنسبة  ،اهتمامهم بالمضمون أوال

هو الذي  ،فهم يجدون أن سوء توزيع المجلة وعدم إخضاعها لمقاييس محكمة في التوزيع%  13,33تمثل 

  .يمنعهم من القراءة

سبب عدم إقبالهم على قراءة % 42,85نفس األسباب ذكرتها الفئة العمرية الثالثة، حيث يرجع أغلبهم 

  .وأخيرا سوء توزيعها ،يهم، ثم إلى عدم االهتمام بالمضمون ثانياالمجلة إلى عدم توفر الوقت لد

إذن، من خالل ما رأيناه، نجد أن األسباب التي تدفع المبحوثين إلى تناول المجلة نادرا تتلخص في 

مع تسجيل اختالف في ترتيب هذه األسباب،  ،عدم توفير الوقت، عدم االهتمام بالمضمون وسوء التوزيع

ثم  ،ة األولى والثالثة تتفقان على أن السبب األول لعدم قراءتهم المجلة هو عدم توفر الوقت أوالفالفئة العمري

في حين ترى الفئة العمرية الثانية أن عدم االهتمام . وأخيرا سوء توزيعها، عدم االهتمام بالمضمون

أن  متغير  نستخلصليه وع. حديد درجة اإلقبال على القراءةتبالمضمون هو السبب الرئيسي الذي يؤثر في 

  .متفاوتةدرجة ب تجعل المبحوثون يتناولون المجلة األسباب التي ترتيبيؤثر في تحديد  السن

    إن السؤال الذي قد يتبادر إلى ذهننا يخص العالقة الموجودة بين درجة اإلقبال على قراءة المجلة 

  ؟ عني بالضرورة قراءتها جزئياوكيفية قراءتها، و بعبارة أخرى هل أن قراءة المجلة أحيانا ي
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الذي يبين كيفية قراءة المجلة حسب ) 47(ليلنا للجدول رقم حلإلجابة على هذا السؤال، و من خالل ت

 %)37,93(متغير السن، وجدنا أن أغلب أفراد العينة من كل الشرائح العمرية يقرؤون جزءا فقط من المجلة 

 فتختلف في القراءة، ،أما البقية). للفئة الثالثة% 48,14عمرية الثانية، للفئة ال% 52,27للفئة العمرية األولى، 

تعادل نفس النسبة  ح صور وعناوين المجلة فقط وهيالعمرية  األولى تتصفّمن الفئة % 37,93حيث نجد أن 

ذه الفئة ، في حين تجد األقلية المتبقية من ه)حسب ما ذكرناه أعاله(ترى أنها تقرأ جزءا فقط من المجلة  التي

  .كاملتكون بشكل  أن قراءتها للمجلة% 24,13
  

  .تأثير السن في تحديد كيفية قراءة المجلةيبرز  : 47جدول رقم 
  

 متغير السن              

  اإلجابة

22-32 33-43  44-54  

  النسبة  العدد  النسبة العدد النسبة العدد

  %40,74  11  %22,72  10  %24,13  07  كاملة

  %48,14  13  52,27  23  %37,93  11  جزء منها

  %11,11  03  %25  11  %37,93  11  تتصفح الصور و العناوين

  %100  27  %100  44  %100  29  المجموع
  

  

والعناوين والنسبة المتبقية  من أفرادها أنها تتصفح الصور% 25أما فيما يخص الفئة الثانية، فيرى 

  .تقرؤها كاملة

تميز به هو قراءة المجلة بصفة كاملة، حيث تالثاني الذي  جاهفإن اإلت ،لفئة العمرية الثالثةل بالنسبة

   .الصور والعناوين  % 11,11تتصفّح النسبة المتبقية  منهم ذلك، في حين%  40.74يؤكد 
  

خالصة القول، إن أغلب المبحوثين من كل الشرائح العمرية يتفقون في كون قراءتهم للمجلة جزئية 

   تالفات، حيث لكل فئة كيفيتها الخاصة في القراءة ناتجة عن ارتباطاتها العمليةثم تأتي االخ ،بالدرجة األولى

  جزئية قراءةقد نفسر إتفاق األغلبية من كّل فئة على قراءتهم المجلة  .ودرجة اهتمامها بالمواضيع المعالجة

نتائج نلمح وجود أصناف إما بعدم توفر الوقت الالزم للقراءة أوقراءة مايهمهم فقط من المقاالت، فحسب هذه ال

 ثم عمريةمن القراء داخل المؤسسة فمنهم من يفضل القراءة الجزئية للمجلة وهم يشكلون األغلبية من كل فئة 

سنة        32 – 22تليه الفئة الثانية التي تفضل تصفح الصور والعناوين وتمثّل الشريحة العمرية البالغة 

سنة التي تقرأ المجلة قراءة كاملة، هذه الفئة التي  54 – 44ة الثالثة سنة، ثم نجد الفئة العمري 43 – 33و

تتميز بإهتمامها بما يجري في المؤسسة وذلك من خالل كيفية تناولها للمجلّة إذ وجدناها من خالل تحليلنا 

   .   السابق أنّها األكثر إقباالً على القراءة
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وعلى الفئات األكثر إقباال على قراءة المجلة وعلى  تعرف على عادات قراءة المجلةبعد إنتهائنا منال  

كيفية قراءتها، سنتعرف في المطلب الموالي على آراء المبحوثين حول مضمون المجلة وكذا الكشف عن 

  .العوامل التي تتحكم في آرائهم

  .متغير السن و تأثيره في تحديد آراء المبحوثين حول مضمون المجلة: المطلب الثالث

جدول التالي الذي يبين لنا أركان المجلة، نرى أن كل المبحوثين رغم اختالف أعمارهم من خالل ال

34تكرار للفئة العمرية األولى،  29بـ   رسالة الرئيس هو الركن األول الذي يقرؤه العاملون يتفقون على أن 

فبالنسبة للفئة . كان األخرىالتباينات في ترتيب األر تكرار للفئة الثالثة، ثم يليه 21تكرار للفئة الثانية و

لعلبة  اتكرار 26للتقنيات البنكية،  اتكرار 28: فإن األركان جاءت على الترتيب التالي ،العمرية األولى

لكل من ملخص االجتماعات ، النشاطات  اتكرار 21لملف الفرع،  اتكرار 23لالفتتاحية،  راتكرا 24األفكار، 

 تكرار، تقنيات بنكية 32فهي تقبل على قراءة علبة األفكار بـ  ،الثانيةأما الفئة . االجتماعية و ركن الدفتر
تكرار، ثم ملف الفرع وملخص  26تكرار، النشاطات االجتماعية بـ  27تكرار، االفتتاحية بـ  30بـ 

فيما يخص الفئة العمرية الثالثة فإن  .تكرار 22تكرار لكل ركن وأخيرا ركن الدفتر بـ  25االجتماعات بـ 

 :بات مبحوثيها كانت مرتبة كالتاليإجا
 

  .على قراءتها نوتأثير السن في تحديد األركان التي يقبل المبحوث يبرز :48جدول رقم 
  

 متغير السن             

  اإلجابة

22-32 33-43  44-54  

  النسبة التكرار  النسبة التكرار النسبة التكرار

  %11,38  14  %12,21  27  %12,43  24  االفتتاحية

  %17,07  21  %15,38  34  %15,02  29  الة الرئيسرس

  %11,38  14  %11,31  25  %11,91  23  ملف الفرع

  % 11,385  14  %11,31  25  %10,88  21  ملخص االجتماعات

  %14,63  18  %13,57  30  %14,50  28  تقنيات بنكية

  %09,75  12  %11,76  26  %10,88  21  النشاطات االجتماعية

  %16,26  20  %14,47  32  %13,47  26  علبة األفكار

  %08,13  10  %09,75  22  %10,88  21  دفتر

  %100  123  %100  221  %100  193  المجموع

  

االفتتاحية، ملف الفرع وملخص االجتماعات بـ  ،تكرار 18 بـتقنيات بنكية  ،تكرار 20األفكار بـ لبة ع

  .تكرارات 10لدفتر بـ تكرار وفي المرتبة األخيرة ركن ا 12ثم ركن النشاطات االجتماعية بـ  ،تكرار 14
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  الركن األكثر قراءة، قد  ياتفاق جل المبحوثين رغم اختالف أعمارهم على أن رسالة الرئيس ه إن

لسان  على أال وهي ،نشره برغبة العاملين في البنك على التعرف على ما يجري في مؤسستهم بطريقة رسمية

  .الرئيس المدير العام

  

  :فيمكن تفسيرها كالتالي ،ترتيب األركان األخرى بالنسبة لالختالفات الموجودة في

فيما يخص الفئة العمرية األولى، المبحوثون يتفقون على أن التقنيات البنكية هي الركن الثاني الذي يقبلون 

على قراءته، وتفسير ذلك قد يعود إلى رغبة هذه الفئة في التعرف أكثر على التقنيات البنكية بحكم أن هذا 

وذلك رغبة منهم القتناء  ،يقدم دروسا في التقنيات المستخدمة في معالجة العمليات البنكيةالركن يشرح و

  . ، خاصة وأن هذه الفئة حسب ما يدّل عليه سنّهم ال يحتكمون على الخبرة البنكية الكافيةالخبرة المهنية

الركن الثاني األكثر إقباال على  يهبالنسبة للفئة العمرية الثانية والثالثة، يعتبر مبحوثيها أن علبة األفكار 

قراءته، ويعود ذلك ربما إلى علم هاتين الفئتين بهذه التقنيات ورغبتهم في تبادل الخبرات من خالل هذا 

حيث أنّه يمنح فرصة للعاملين من مختلف الوكاالت بتقديم إقتراحاتهمكنالر ،.  

فإن السن متغير وعامل يؤثر في تحديد  إن إجابات المبحوثون تدّل على إختالف ميوالتهم ، ومن ثم  

  .مجال إهتمام المبحوثين والمضامين التي يتناولنها

، يدفعنا إلى التساؤل عن مدى أهمية  - حسب ما رأيناه -ركان المجلةأإن اهتمام المبحوثين بقراءة 

ى والثانية حسب ما الفئتين العمريتين األول ن، هذه المعلومات يجدها أغلب مبحوثيفيهاالمعلومات الواردة 

ثم ضرورية في . على التوالي% 45,45و % 58,62كمالية بالدرجة األولى بنسبة ) 49(يبرزه الجدول رقم 

  .للفئة العمرية الثانية% 29,54للفئة العمرية األولى و% 34,48إطار العمل اليومي بنسبة 

المعلومات المعالجة في  تجد أن ،بقتينأما الفئة العمرية الثالثة التي تتميز بإجاباتها عن الفئتين السا

وأخيرا دون أهمية بنسبة % 33,33ثم كمالية بنسبة % 51,85المجلة ضرورية بالدرجة األولى بنسبة 

14,8%.  

  .تأثير متغير السن في تقدير أهمية المعلومات المعالجة في المجلة يبرز :49جدول رقم 
  متغير السن           

  اإلجابة

22-32 33-43  44-54  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد النسبة العدد

  %51,85  14  %29,54  13  %34,48  10  ضرورية في إطار عملك اليومي

  %33,33  09  %45,45  20  %58,62  17  كمالية

  %14,8  04  %25  11  %06,89  02  دون أهمية 

  %100  27  %100  44  %100  29  المجموع
  



 

 140

تحديد المبحوثين لدرجة أهمية أو عدم أهمية المعلومات متغير السن يؤثر على  يتضح لنا أن ،من هنا

الواردة والمعالجة في المجلة، فلكل فئة عمرية مجال عمل محدد ومجال اهتمام يتحكمان في تقديرها ألهمية 

، هذا ما يدفعنا إلى تأكيد أهمية مراعاة المواضيع المعالجة في المجلة حيث ذكر وحدد أوعدمهاالمعلومات 

والمستوحاة من  مجلةال الميادين التي من المفروض أن تشكل مواضيع ميشال دورييو اسف أنيايالباحثان 

  .هذه الميادين تدخل في نطاق اهتمام المبحوثين وتثير اهتمامهم المؤسسة

باإلضافة إلى أجوبة المبحوثين  ،مجلة أخبار بدر دائما حسب النتائج التي توصلنا إليها سابقا إن

ال تعالج حياة العاملين، حيث يؤكد على  ،)50(الجتها لحياة العاملين المبينة في الجدول رقم مع ىالمتعلقة بمد

من الفئة العمرية الثانية، في حين ترى األغلبية % 63,63و من مبحوثي الفئة العمرية األولى % 65,51ذلك 

  .أن المجلة تعكس حياة ويوميات العاملين%  44,44 من الفئة العمرية الثالثة 

متغير السن في تحديد مدى تطرق المجلة لحياة العاملين في  ريبرز تأثي :50جدول رقم 

  .المؤسسة
  متغير السن              

  اإلجابة

22-32 33-43  44-54  

  النسبة  العدد  النسبة العدد النسبة العدد

  %44,44  12  %29,54  13  %27,58  08  نعم

  %40,74  11  %63,63  28  %65,51  19  ال 

  %14,81  04  %06,81  03  %06,89  02  ابةدون إج

  %100  27  %100  44  %100  29 المجموع

المجلة ال تعكس حياة العاملين في المؤسسة المالية إلى  أن إلىقد يعود تفسير اتفاق الفئتين العمريتين 

ح أو فشل مهمة جدا  في تحديد نجا، فمسألة التمثيل العادل للعالمين، هايعدم تمثيلهم في المجلة وغيابهم ف

حث ين التوازن في تمثيل العاملين حسب كثافة تواجدهم في المؤسسة إالمجلة في أداء مهمتها، حيث 

ثمة المشاركة في كّل نشاطتها وكذا  ومن )1( تهمؤسسإلى  العامل على تكوين إحساس باالنتماء اًبسيكولوجي

   .مساهمته في تشكيل ثقافة المؤسسة التي ينتمي إليها

لمؤسسة حسب الباحث باسكال الردولي ال يجب أن تكتفي بالنشاطات الداخلية للبنك، بل مجلة ا إن

  .وتغطي النشاطات الخارجية للبنك ايجب أن تتعدى ذلك لتتجاوزه
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  .ديد مدى تغطية المجلة للنشاطات الخارجيةحتأثير السن في ت يبرز :51جدول رقم 
  متغير السن             

  اإلجابة

22-32 33-43  44-54  

  النسبة  العدد  النسبة العدد النسبة العدد

  %29,62  08  %13,63  06  %27,58  08  دائما

  %48,14  13  %47,72  21  %44,82  13  أحيانا

  %22,22  06  %38,63  17  %27,58  08  نادرا

  %100  27  %100  44  %100  29 المجموع

ح العمرية تجد أن المجلة تغطي بالنسبة لمجلة أخبار بدر، فإن أغلب المبحوثين من مختلف الشرائ

للفئة العمرية % 47,72للفئة العمرية األولى، % 44,82: أحيانا النشاطات الخارجية للبنك وذلك بالنسب اآلتية

  للفئة العمرية الثالثة% 48,14الثانية، 

تعالج  المجلة نادرا ما أن يتمثل فيف ،أما االختيار الثاني لمبحوثي الفئة العمرية األولى والثانية

للثانية، في حين ترى الفة الثالثة أن % 38,63و ،لألولى% 27,58وذلك بنسبة  ،النشاطات الخارجية للبنك

  %.29,62وذلك بنسبة  ،المجلة تعالج النشاطات الخارجية للبنك بصفة دائمة

بة للفئة المجلة تعالج النشاطات الخارجية للبنك بصفة متفاوتة، فبالنسفإن  المبحوثين آراء إذن، حسب

ترى الثالثة والفئة العمرية  المجلة تعالج النشاطات الخارجية أحيانا فنادرا ثم دائما، ،العمرية األولى والثانية

أن المجلة تعالج النشاطات أحيانا فدائما ثم نادرا، وعليه نلمح تأثير متغير السن في تحديد معالجة المجلة 

ختالفات ربما نسبة تواجد هذه الفئات في هذه النشاطات، حيث أن قد نفسر هذه اإل .للنشاطات الخارجية للبنك

  .إدراكها لسياسة المؤسسة وعاداتها هو الذي يجعلها تصدر هذا الحكم

ككل وسيلة إعالمية، تسعى المجلة إلى تحقيق هدف معين، هذه األهداف تختلف بطبيعة الحال عن 

تحقيقها حسب آراء  إلى تي األهداف التي تسعى المجلةأهداف الصحافة التجارية، حيث يوضح لنا الجدول اآل

  .نوالمبحوث

  .تأثير السن في تحديد أهداف المجلةيبرز  : 52جدول رقم 
  متغير السن              

 اإلجابة
22-32 33-43  44-54  

  النسبة  العدد  النسبة العدد النسبة العدد
ترسيخ صورة البنك في أذهان 

  العاملين
09  24,32%  16  32,65%  10  35,71%  

تسهيل إدماج العامل في الوسط 
  المهني

06  16,21%  07  14,28%  06  21,42%  

  % 39,28  11  %26,53  13  %45,94  17  نشر المعلومات
  00  00  %20,40  10  %10,81  04  نشر سياسة البنك

  %03,57  01  %06,12  03  %02,70  01  بدون إجابة
  %100  28  %100  49  %100  37 المجموع
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الهدف األول للمجلة هو نشر المعلومات بـ  فإنها تتفق على أن ،للفئة العمرية األولى والثالثة بالنسبة

تكرار للفئة الثالثة، أما الهدف الثاني الذي اتفقت عليه هاتين الفئتين هو ترسيخ  11و ،تكرار للفئة األولى 17

 للثالثة، في حين تجد هاتين الفئتين أن تكرارات 10و ،تكرارات لألولى 9صورة البنك في أذهان العاملين بـ 

أما الهدف الرابع الذي  .تكرارات لكل فئة 06الهدف الثالث هو تسهيل إدماج العامل في الوسط المهني بـ 

تكرارات واكتفت الفئة الثالثة بالترتيب المذكور  4ذكرته الفئة العمرية األولى فهو نشر سياسة البنك بـ 

  .أعاله

في ترتيبها لألهداف عن الفئات العمرية األخرى، حيث ) سنة 43-33(ة الثانية لقد اختلفت الفئ

تكرار، نشر المعلومات  16اعتبرت أن الهدف األول الذي ترمي المجلة لتحقيقه هو ترسيخ صورة البنك بـ 

            وتسهيل إدماج العامل في الوسط المهني بـ ،تتكرارا 10تكرار، نشر سياسة البنك بـ  13بـ 

  .تكرارات 07

من خالل هذه النتائج، نلمح وجود اختالف في ترتيب األهداف التي تسعى المجلة تحقيقها، فمتغير 

إختلفت في تحديدها لألهداف ) سنة  43 – 33(، إذ أن الفئة الثانية السن له تأثير في تحديد هذه األهداف

عمل من أجله، وهذا ما يقودنا ربما للقول أن وإعتبرت أن ترسيخ صورة البنك هو الركيزة األساسية التي ت

البنك يحاول كسب هذه الفئة وجعلها جزء منه وذلك ربما لكونها الفئة التي سيستفيد منها مستقبالً بحكم سنها 

كما نالحظ كذلك أن الفئة العمرية الثالثة لم تذكر هدف نشر سياسة البنك وذلك ما يؤكد على أن هذه الفئة قد 

المؤسسة وسياستها كما نلمح وجود نسبة من كّل فئة عمرية رفضت اإلجابة، يمكن تفسيرذلك  تعرفت على

   . بعدم مباالتها بالمجلة وأنها بدون رأي حول ما يجري في مؤسستها

   واهتماماتهم،  فق على مدى تناسب مضمون المجلةافي الحقيقة، تحديد المبحوثين ألهداف المجلة يتو

ة إلى نشر لثكون المجلة تسعى بالنسبة للفئتين العمريتين األولى والثا ).ا الخاصةفلكل فئة اهتماماته(

   .ة إلى ترسيخ صورة البنك، يجعلنا نتساءل عن األطراف التي تعبر في المجلةنيالمعلومات والفئة الثا

  تأثير متغير السن في تحديد األطراف التي تعبر في المجلة يبرز :53جدول رقم  
  متغير السن            

 اإلجابة
22-32 33-43  44-54  

  النسبة  العدد  النسبة العدد النسبة العدد
  %70,37  19  %36,36  16  %31,03  09  المديرية

  %29,62  08  %63,63  28  %68,96  20  المديرية والعاملون
  %100  27  %100  44  %100  29 المجموع

، من أفراد الفئة العمرية الثانية% 63,63 من الفئة العمرية األولى، %68,96يرى المبحوثون بنسبة 

في حين اعتبر أغلب مبحوثي الفئة العمرية  هم األطراف األكثر تعبيرا في المجلة، ،المديرية والعاملين أن

ر في المجلة المديرية هي الطرف الوحيد الذي يعب أن -  سب ما يبرزه الجدول أعالهح -% 70,37الثالثة 

الهدف األول من  المجلة هو ترسيخ  الفئة في السؤال السابق عندما تعتبر أن ؤكده إجابات نفستوهذا ما 
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، فالمديرية من خالل المضمون الذي تتناوله المجلّة تسعى إلى تذكير العاملين بمؤسستهم صورة المؤسسة

  وتحسين صورتها

ل للعاملين أهمية فسح المجا Textuelيال ومن وكالة تكست Therrty Marianne  يؤكد تيري ماريان

وأن  ،ن في نفس الوقتيوالعامل للتعبير في جريدتهم، فجريدة المؤسسة الداخلية يجب أن تنطق باسم المديرية

  .)1("تمنح للعاملين المجال والفرصة للحديث عن النشاطات التي يمارسونها في المؤسسة

والثانية تعتبران المديرية  ولىإذن، حسب النتائج المذكورة أعاله، والتي تبرز أن الفئتين العمريتين األ  

 ،والعاملون هما الطرفان اللذان يعبران في المجلة، يؤكد رغبتهم في المشاركة والمساهمة في مجلة أخبار بدر

للفئة العمرية الثانية، في المقابل ينفي أغلب مبحوثي الفئة % 75للفئة العمرية األولى و% 68,96وذلك بنسبة 

  .وهذا حسب ما تبرزه نتائج الجدول التالي ،% 62.96 ي المشاركةالعمرية الثالثة رغبتهم ف

  .تأثير متغير السن في تحديد درجة تشجيع المجلة على المشاركة يبرز :54جدول رقم 
 متغير السن               

  اإلجابة

22-32 33-43  44-54  
  النسبة  العدد  النسبة العدد النسبة العدد

  %25,92  07  %75  33  %68,96  20  نعم
  %62,96  17  %18,18  08  %24,13  07  ال

  %11,11  03  %06,81  03  %06,89  02  دون إجابة
  %100  27  %100  44  %100  29  المجموع

فيها، بدرجة تعبيرهم  تبدو العالقة واضحة في إجابات المبحوثين ، فرغبة المشاركة في المجلة محكومة

يجدون رغبة في  ،ران في المجلةن يعبين اللذين هما الطرفيالمديرية والعامل ن التي وجدتا أنين العمريتيفالفئت

المديرية هي الطرف الوحيد المعبر في المجلة المشاركة فيها المشاركة، في حين ترفض الفئة التي ترى أن.  

ن، ومتغير السن يؤثر في اآلراء التي يكونها المبحوث ، نستنتج أن- من خالل كل ما رأيناه - هوعلي

  .عوامل أخرى تدخل في تفسير االختالفات كدرجة تمثيل العمال وتحديد مجال اهتمامهم باإلضافة إلى

دائما، في نفس السياق، سنحاول في المطلب الموالي التعرف على اآلراء التي يحملها المبحوثون على 

  .عليهاالجانب الشكلي ومدى تأثير متغير السن 
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  .د آراء المبحوثين حول شكل المجلةالسن وعالقته في تحدي: المطلب الرابع

  .دورية صدور المجلةب المتعلقةتأثير متغير السن في تحديد آراء المبحوثين يبرز : 55جدول رقم 

 متغير السن 

  اإلجابة

22-32 33-43  44-54  

  النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة العدد

  %55,55  15  % 63,63  28  %58,62  17  نعم

  %37,03  10  %25  11  %31,03  09  ال

  %07,40  02  %11,36  05  10,34  03  دون إجابة

  %100  27  %100  44  %100  29  المجموع

فق أغلب  أفراد العينة من مختلف الشرائح العمرية على أن دورية صدور المجلة مناسبة وذلك بالنسب يتّ

لفئة العمرية الثالثة، بينما ل% 55,55و ،للفئة العمرية الثانية% 63,63للفئة العمرية األولى، % 58,62 :التالية

    ،أن هذه الدورية غير مناسبة ،للفئة الثالثة% 10و ،للثانية% 25لألولى % 31,03ترى األقلية من كل فئة 

كما نلمح كذلك  ويقترحون حسب إجاباتهم أن تكون دورية الصدور شهرية أو على األقل مرة كل شهرين

عبير عن رأيهم وأعتبروا أن صدرو المجلةعشوائي حيث أنّها ال وجود فئة من المبحوثين رفضوا اإلجابة والت

  .تحترم الدورية

من خالل هذه النتائج المسجلة، نلمح أن دورية صدور المجلة التي تعتبر فصلية ال تؤثر على قراءة 

 نروفينفهي مناسبة حسب آراء المبحوثين الموضحة في الجدول أعاله، والشيء الذي يجعل القراء  ،المجلة

فالبنسبة لهذا السؤال السن ليس عامالً محدداً  .هو عدم احترامها للدورية وتأخرها المستمر ،قراءة المجلة من

  . إليجابات المبحوثين

 .تأثير متغير السن في تحديد عنوان المجلةيبرز  : 56جدول رقم 
  

 متغير السن              
  اإلجابة

22-32 33-43  44-54  
  النسبة  العدد  النسبة ددالع النسبة العدد

  %70,37  19  %61,36  27  %79,31  23  نعم
  %18,51  05  %27,27  12  %17,24  05  ال

  %11,11  03  %11,36  05  %03,44  01  دون إجابة
  %100  27  %100  44  %100  29 المجموع

افقون إضافة  إلى اتفاق معظم المبحوثين على أن دورية صدور المجلة الحالية مناسبة، نجد أنهم مو      

للفئة العمرية % 79,31وذلك بالنسب التالية  ،توى المجلةحالذي يعكس م" أخبار بدر"كذلك على عنوان 

للفئة الثالثة، في حين ترى النسبة المتبقية من كل فئة % 70,37و، للفئة العمرية الثانية% 61,36األولى، 

 أن هذا العنوان غير ،للفئة الثالثة %18,51و ،للشريحة الثانية% 27,27للفئة العمرية األولى، % 17,24

ط في ن المجلة ال تعالج المواضيع العالقة في المؤسسة، وإنما تعالج الجوانب اإليجابية فقإمناسب، حيث 

 تتعرضالمؤسسة، وهذا شيء سلبي بالنسبة للصورة التي يشكلها العامل عن مؤسسته، فمن المفروض أن 
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أين يتدعم دورالمجلة،  ،خاصة في وقت األزمات ،حياة المؤسسة مواضيع اإليجابية والسلبية التي تمسلل

وذلك ألن  ،رغم أن هذا الشيء صعب اإلنجاز ،فإعالم العاملين بالصعوبات التي تواجهها المؤسسة ضروري

وتعتبر صحيفة المؤسسة وسيلة لالتصال النازل  ،المديرية العامة للمؤسسة ال ترحب بمثل هذه المواضيع

       وحسب نتائج إحدى الدراسات التي أقيمت على عينة من جرائد المؤسسات  ي فرنساف ،فمثال، فقط

من جرائد المؤسسة فقط تحدثت عن موضوع اإلضرابات، انخفاض اإلنتاج، إعادة % 8 نفإ، )1(الفرنسية 

ائد وال هذا من جهة، من جهة أخرى ال تتحدث هذه الجر ،تنظيم المؤسسة وكذا مشكل أو أزمة تسريح العمال

  .تتعرض أبدا للمشاكل التي تنشأ من جراء الخالفات المتواجدة بين المديرية العامة والعاملين

بعد هذه النقطة، ننطلق إلى جانب آخر يتعلق بألوان المجلة التي يجدها أفراد العينة بكل أعمارهم   

للفئة العمرية % 59,25نية وللفئة العمريةالثا% 54,54للفئة العمرية األولى، % 58,62مناسبة و ذلك بـ 

  :الثالثة وهذا حسب النتائج التي يبرزها الجدول اآلتي

  .لوان المجلةالمتعلقة بأآراء المبحوثين  علىتأثير متغير السن  يبرز :57جدول رقم 
  

 متغير السن            

  اإلجابة

22-32 33-43  44-54  

  النسبة  العدد  النسبة العدد النسبة العدد

  %59,25  16  %54,54  24  %58,62  17  نعم

  %40,74  11  %45,45  20  %41,37  12  ال

  %100  27  %100  44  %100  29 المجموع
  

    إقبالهم على قراءة المجلة يبقى متوسطا، نن األلوان مناسبة، إال أوإذن، فرغم اعتبار أغلب المبحوث

ألوان المجلة، على  مالئمةأوعدم  ئمةمالوعليه فمتغير السن ال يؤثر على إجابات المبحوثين فيما يخص تقدير 

حيث اختلف أفراد العينة في تقديرهم ألهمية الصور،  .خالف إجاباتهم المتعلقة بالصور الموظفة في المجلة

يجدون عملية مرافقة الصور للمقاالت مهمة، فجد مهمة % 41,37فإن معظمهم  ،فبالنسبة للفئة العمرية األولى

  %.27,58بنسبة  ثم غير مهمة ،%31,03 بنسبة 

يعتبرون الصور مهمة بالدرجة األولى، % 43,18 :أما فيما يخص الفئة العمرية الثانية، فإن أغلبهم

  %.15,90ثم جد مهمة بنسبة  ،%40,90فغير مهمة  بنسبة 
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تأثير متغير السن في تحديد أهمية الصور  يبرز :58جدول رقم
  الموظفة في المجلة

 

  غير السنمت             

  اإلجابة

22-32  33-43  44-54  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %40.74  11  %15,90  07  %31,03  09  جد مهمة

  %25,92  07  %43,18  19  %41,37  12  مهمة

  %33,33  09  %40,90  18  %27,58  08  غير  مهمة

  %100  27  %100  44  %100  29  المجموع
  

يجدون أن عملية استعمال الصور في المجلة جد  % 40,74ثة، فإن أغلبهم بالنسبة للفئة العمرية الثال   

  %.25,92 ، وأخيرا مهمة بنسبة %33,33نسبة بمهمة ثم غير مهمة 

 ،من خالل كل ما ورد، نستخلص أن الفئة العمرية األولى تجد عملية إرفاق الصور في المجلة مهمة

ثم جد  ،فغير مهمة ،ية الثانية أن هذه الصور مهمةثم غير مهمة، في حين تجد الفئة العمر ،فجد مهمة

  . وأخيرا مهمة ،فغير مهمة ،فهي تجد الصور جد مهمة ،أما الفئة العمرية الثالثة.مهمة

وعليه، من خالل هذه النتائج نلمح أن متغير السن له تأثير على تحديد درجة أهمية الصور  

الصورة تساعد  أنوينطبق عليها مبدأ  ،لي أهمية كبيرة للصورالمستخدمة في المجلة، فالفئة العمرية الثالثة تو

  .وبالتالي تركيزها على الذاكرة البصرية ،على ترسيخ المقال

يقترح جل أفراد  ،أنظار القراء من العاملينجلب لتحسين المجلة شكال ومضمونا، وجعلها في مستوى 

  :العينة تعديالت وجملة من االقتراحات نلخصها فيما يلي

  :ما يلي مفرداتها حيقتر :سبة للفئة العمرية األولىالن

  .تحسين عملية توزيع المجلة 

  .احترام دورية صدورها 

  .الحديث عن العراقيل التي يتلقاها العامل في الوكاالت 

  .العناية بالجانب الشكلي للمجلة وتقديمها ألخصائيين 

  .تنويع المواضيع المعالجة والحديث عن بعض التقنيات البنكية 

  .رافقة المجلة للنشاطات التي يقوم بها البنكم 

  :ونيقترح: بالنسبة للفئة العمرية الثانية
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  .عملية توزيع المجلة تحسين 
  .ثبات األركان احترام 
  .دورية الصدور احترام 
  .أركان جديدة اقتراح 
  .توسيع مجال نشاط المجلة 
  .تمثيل كل الفئات وإبراز المكانات والجهود التي تبذلها 
 .دراسات للتقرب من العامل والتعرف على ما يريدهالقيام ب 

  :ونيقترح :بالنسبة للفئة العمرية الثالثة
  .تحسين عملية التوزيع 

  .احترام دورية الصدور 

  .احترام ثبات األركان 

  .تمثيل كل الفئات في المجلة 

 .القيام بدراسات للتقرب من العاملين 

  .تحسين الشكل الخارجي للمجلة 

وكذا طريقة  ،جل المبحوثين على ضرورة إعادة النظر في مضمون وشكل المجلةعلى العموم، يتفق 

كما أن إجراء دراسات قبلية  .تنظيمها هذا باإلضافة إلى عملية التوزيع وضرورة احترام دورية الصدور

، فالمبحوثون ركّزوا في إيجاباتهم على مشكل وبعدية للتعرف على انتظارات العاملين أمر يفرض نفسه

  .وزيع والصدور وكذا مسألة تمثيل العمال المتوازن في المجلةالت

  .تأثير متغير الوظيفة في تحديد آراء المبحوثين: المبحث الرابع

تأثير السن والجنس في تحديد آراء أفراد العينة، سنحاول في  إلىبعدما تعرضنا في المباحث السابقة      

تأثير متغير الوظيفة في تحديد مفهوم االتصال الداخلي،  مطالب الكشف عن مدىأربع هذا المبحث من خالل 

بمعنى آخر هل  ،يد عادات قراءة المجلةدالتعرف على دور متغير الوظيفة في تح نحاول خاللهوالمطلب الثاني 

  ؟بين اإلطار الموظف البنكي واإلطار المتوسطأن هذه القراءة تختلف 

ف عن مدى تأثير متغير الوظيفة على اآلراء التي يشكلها أفراد الكشالهدف منه ف ،أما المطلب الثالث والرابع

  .العينة حول شكل ومضمون المجلة والعالقة بينهما
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    :تأثير متغير الوظيفة في تحديد مفهوم االتصال الداخلي وممارساته: طلب األولمال

  .تأثير متغير الوظيفة في تحديد مفهوم االتصال الداخلي يبرز :59جدول رقم 
  متغير الوظيفة          
 اإلجابة

  موظف بنك  إطار متوسط إطار
  النسبة  العدد  النسبة العدد النسبة العدد

إعالم العاملين عن كل ما 
  يجري في المؤسسة

23  58,97%  20  62,5%  11  37,93%  

  %37,93  11  %18,75  06  %20,51  08  خلق الجو المالئم للعمل
ربط بين مختلف  وسيلة

  الفروعالمديريات و
06  15,38%  04  12,5%  07  24.13%  

تبادل المعلومات بين أفراد 
  المؤسسة

02  05,12%  02  06,25%  00  00%  

  %100  29  %100  32  %100  39 المجموع

االتصال الداخلي هو أوال إعالم العاملين عن  رغم اختالف وظائفهم على أن المبحوثين يتفق معظم

لموظفي %  37.93و  لإلطارات المتوسطة% 62,5طارات، لإل% 58,97كل ما يجري في المؤسسة بـ 

لإلطارات، % 20,51اعتبروا االتصال الداخلي خلق الجو المالئم للعمل بنسبة  البنك، ثم في ترتيب ثاني،

فهي تعتبر  ،أما األقلية المتبقية من كل الفئات الثالثة لموظفي البنك،%  37.93 لإلطارات المتوسطة% 18,7

لإلطارات  % 12,5لإلطارات، % 15,38ربط بين مختلف المديريات والفروع بنسبة االتصال وسيلة 

وأخيرا تعتبر النسبة المتبقية من المبحوثين االتصال الداخلي عملية تبادل . لموظفي البنك% 24,13المتوسطة و

  .المعلومات بين أفراد المؤسسة

طة في حصرها لالتصال الداخلي ، عن فئة اإلطارات واإلطارات المتوسفئة موظفي البنك تتميز

واعتباره عملية إعالم العاملين عن كل ما يجري في المؤسسة، خلق الجو المالئم للعمل ووسيلة ربط بين 

مختلف المديريات والفروع وعدم اعتبارها االتصال الداخلي عملية تبادلية للمعلومات بين أفراد المؤسسة، هذه 

  .ق بين اإلعالم واالتصالتفر العملية التبادلية هي الخاصية التي

    تضفي لالتصال خاصية ) المتوسطة واإلطاراتاإلطارات ( الفئتين األولى والثانية  وعليه، نستنتج أن

، ويرجع على غرار فئة موظفي البنك التي تنفي هذه الخاصية في مفهومها لالتصال الداخلي ،العملية التبادلية

  .التي ربما التشجعها على اإلتصال وتبادل األفكارذلك ربما إلى مكانتها في المؤسسة 
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  .تأثير متغير الوظيفة في تحديد الوسيلة األكثر توظيفا في المؤسسة الماليةيبرز : 60 جدول رقم 

 متغير الوظيفة           

  اإلجابة

  موظف بنك  إطار متوسط إطار

  النسبة  التكرر  النسبة التكرر النسبة التكرر

  % 17,07  14  % 17,42  23  % 15,38  20  اتاالجتماع

  % 10,97  09  % 18,18  24  % 16,15  21  المحادثات 

  % 32,92  27  % 23,48  31  % 27,69   36  مذكرة مصلحة

  % 07,31  06  % 09,84  13  % 10,76  14  فالش إعالمي

  % 08,53  07  % 15,15  20  % 14,61  19  الملصقات

  % 23,17  19  % 15,90  21  % 15,38  20  جريدة المؤسسة

  %100  82  %100  132  %100  130  المجموع

من جهة  أخرى، إن اعتبار االتصال من قبل الفئات الثالثة وسيلة لخلق الجو المالئم للعمل يؤكد     

تكرار،  36، حيث اعتبر اإلطارات ب)60(للوسائل الموظفة في البنك وهذا ما يوضحه الجدول رقم اختيارهم 

الوسيلة األكثر  مذكرة المصلحة هي تكرار بأن 27كرار ، وموظفي البنك بت 31واإلطارات المتوسطة ب 

  . استخداما في المؤسسة

احتلت المحادثات فيها المرتبة الثانية  ،)اإلطارات واإلطارات المتوسطة(فبالنسبة للفئة األولى والثانية 

تماعات وجريدة المؤسسة بـ جالثة االتكرار للفئة الثانية، تلته في المرتبة الث 24تكرار للفئة األولى و 21بـ 

أما . تكرار لإلطارات المتوسطة 23ووسيلة االجتماعات بـ  ،تكرار لكل واحدة بالنسبة للفئة األولى 20

 21وجريدة المؤسسة بـ  ،تكرار لفئة اإلطارات 19المرتبة الرابعة فكانت من نصيب وسيلة الملصقات بـ 

ذلك احتل فالش إعالمي المرتبة األخيرة عند اإلطارات في حين اعتبر تكرار لفئة اإلطارات المتوسطة، بعد 

  .اإلطارات المتوسطة الملصقات وفالش إعالمي الوسيلتين األقل توظيفا في المؤسسة

مذكرة  استخداما بعدأما بالنسبة لفئة موظفي البنك، فإنها اعتبرت جريدة المؤسسة الوسيلة األكثر 

تكرارات، الملصقات بـ  09تكرار، المحادثات بـ  14االجتماعات بـ  ثم ،تكرار 19وذلك بـ  ،مصلحة

  .تكرارات 06و أخيرا فالش إعالمي بـ  ،تكرارات 07

بين أفراد العينة على أن مذكرة مصلحة هي وسيلة االتصال الداخلي  امن هنا يتضح لنا أن هناك اتفاق

هي أن   نستخلصهاالتي  توظيفا، وبالتالي النتيجة وأن فالش إعالمي الوسيلة األقل ،األكثر استخداما في البنك

ومن تم ارتباط لفظ االتصال  ،وسائل االتصال الداخلي هي تلك الوسيلة التي تعمل على تسهيل سير العمل

  .الداخلي بلفظ العمل

أن الوظيفة تؤثر على ترتيب الوسائل، فبالرغم من اتفاقهم  نستخلصها، فهيأما النتيجة الثانية التي     

الن الوسائل الشفهية الفئتين األولى والثانية تفض أن على مذكرة مصلحة كالوسيلة األكثر استخداما في البنك، إالّ

، في حين ترى فئة موظفي البنك أن جريدة المؤسسة هي الوسيلة األكثر استخداما في )االجتماعات والمحادات(
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أكثر من الوسائل الشفهية ) جريدة المؤسسة(توبة قد نفسر توجه موظفي البنك إلى الوسيلة المك. المؤسسة

بعادات وممارسات هذه المؤسسة المالية، حيث أن اإلجتماعات والمحادثات تخص فئة من العاملين في البنك 

فهي بذلك غير مدعوة لحضور اإلجتماعات حتى أن التعليمات أو التوجيهات ) إطارات وإطارات متوسطة(

  .يق أو في شكل مذّكرات مصلحةالجديدة تصل إليهم عن طر

  ".مجلة بدر" تأثير متغير الوظيفة في تحديد شكل االتصال الذي تشجعه يبرز  :61جدول رقم 
  متغير الوظيفة          

  اإلجابة

  موظف بنك  إطار متوسط إطار

  النسبة  العدد  النسبة العدد النسبة العدد

  % 27,58  08  % 28,12  09  % 15,38  06  االتصال  الصاعد

  % 51,72  15  % 50  16  % 35,89  14  االتصال النازل

  % 20,68  06  % 21,87  07  % 48,71  19  االتصال األفقي

  % 100  29  % 100  32  % 100  39 المجموع

شكل من أشكال صحافة المؤسسة المتواجدة في بنك الفالحة والتنمية " أخبار بدر" تعتبر مجلة 

، فحسب )فقياألنازل، الصاعد، ال( ن أشكال االتصال الداخلي الثالث وهي بذلك وسيلة تدعم شكال م، الريفية

من اإلطارات المتوسطة وموظفي البنك يتفقون على أن االتصال النازل هو الشكل  فإن كّل 61ما يوضحه رقم

للثانية يليه في المرتبة الثانية % 51,72لألولى و% 50وذلك بنسبة  ،األول الذي تشجعه مجلة أخبار بدر

لإلطارات % 21,87 وأخيرا االتصال األفقي بنسبة ،على التوالي% 27,58و% 28,12تصال الصاعد بنسبة اال

  .لموظفي البنك% 20,68المتوسطة و

ثم  ،%48,71وذلك بنسبة  ،االتصال األفقي هو الشكل الغالب في مجلة أخبار بدر في حين تجد اإلطارات أن

  %.15,38ثالثة يأتي االتصال الصاعد بنسبة وفي المرتبة ال ،%35,89االتصال النازل بـ

 اهإن انفراد فئة اإلطارات واعتبارهم االتصال األفقي هو الشكل الغالب في المجلة يعود ربما إلى أنّ

الوسيلة التي تسمح لهم بالتعرف على آراء اإلطارات األخرى المتواجدة عبر الوكاالت المتواجدة على مستوى 

 ،بما أنها على علم بما يصدر من قرارات بحكم منصبها ،يستنجد بها لوضع القراراتالوطن، كما أن هذه الفئة 

في حين ترى الفئات األخرى أن محتوى المجلة عبارة عن تعليمات وتوجيهات من المديرية، وعليه يتضح لنا 

  .تأثير متغير الوظيفة في تحديد شكل االتصال الغالب في المجلة

وهي أن كل المبحوثون إتفقوا على أن اإلتصال الصاعد هو آخر  نقطة أخرى يجب اإلشارة إليها

شكل تشجعه المجلة، هذا ما يقودنا إلى القول بأن مضمون وطبيعة المواضيع المعالجة في المجلة لها تأثير على 

  .إجابات المبحوثين

لي عند إذن، من خالل ما تعرضنا إليه في هذا المطلب، نستنتج اختالف مفاهيم االتصال الداخ

وكذا تباين في  ،بالخصوص عند فئة موظفي البنك، اختالف في ترتيب وسائل االتصال الداخلي ،المبحوثين

شكل االتصال الداخلي الذي تشجعه المجلة، هذا ما يدفعنا إلى القول بأن متغير الوظيفة يؤثر في إجابات 
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نت عادات قراءة المجلة محكومة هي لذلك سنحاول في المطلب الثاني التعرف على ما إذا كا .المبحوثين

  .أم ال األخرى بعامل الوظيفة

  .متغير الوظيفة وتأثيره على عادات قراءة المجلة: المطلب الثاني

  .تأثير متغير الوظيفة في تحديد مكان قراءة المجلة يبرز :62جدول رقم 
 متغير الوظيفة             
 اإلجابة

  موظف بنك  إطار متوسط إطار
  النسبة  العدد  النسبة العدد النسبة العدد

  %58,62  17  %62,5  20  %74,35  29  مكان العمل
  %41,37  12  %37,5  12  25,64  10  في البيت
  %100  29  %100  32  %100  39 المجموع

يتفق معظم المبحوثين من كل الفئات الثالث على أنهم يقرؤون المجلة في مكان العمل أوال وذلك 

، في حين تقرأ البقية من لموظفي البنك% 58,62لإلطارات المتوسطة و% 62,5لإلطارات، % 74,35بنسبة 

  .كل فئة مقاالتها في المنزل

، نستنتج أن متغير الوظيفة ال دخل له في أعالهمن خالل هذه القراءة للنتائج الموضحة في الجدول 

رغبة العاملين  ، هذا ما يدل علىلتحديد المكان الذي يفضلونه لقراءة المجلة، فالكل يقرأ المجلة في مكان العم

هذا اإلحساس الذي يكونه أفراد العينة شيء سلبي، حيث أن  .في فصل الحياة العملية عن الحياة الشخصية

 هالصحافة الداخلية تسعى في الحقيقة إلى تطوير اإلحساس باالنتماء إلى المؤسسة وخلق الرباط العاطفي بين

  .لعمل يدل على رغبة العامل في قطع هذا الرباط والعالقة إن وجدت، فقراءة المجلة في امؤسسته بين و

خلق رباط بين عائلة العامل إن اإلتجاه الذي تبنته المؤسسات الفرنسية في السنوات األخيرة يرمي إلى 

 المزج بين المحيط العائلي للعاملولة منها اأو الجريدة في بيوت العاملين، محتوزيع المجلة وذلك ب ومؤسسته،

مجلة إحدى المؤسسات  )Horizon( "آفاق"ن إأثبتت هذه الطريقة فعاليتها، حيث  ،والمحيط المهني، وفعال

هذا  ،ون المجلةؤمن األطفال يقر% 25من األزواج و% 66الفرنسية وجدت من خالل استطالع قامت به أن 

  .)1(بهاباإلضافة إلى أن فرد من بين إثنين يحتفظ 

مية الريفية بعيداً في ممارساته لإلتصال عما يجب أن يكون، فالمجلة التي من مازال بنك الفالحة والتن

المفروض أن تستخدم كوسيلة لنشر قيم عليا وكذا أداة لربط الحياة العائلية بالحياة المهنية، التساهم حتى في 

  .تكوين أو تدعيم العامل وجعله يحس أنّه جزء من المؤسسة التي ينتمي إليها

    
  

  

  Pascal lerdellier, opcit p 91.                                                                                                                                                  )1 (  
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  تأثير متغير الوظيفة في تحديد مدى قراءة المجلةيبرز  :63رقم  جدول
 

  متغير الوظيفة          

  اإلجابة

  موظف بنك  إطار متوسط إطار

  النسبة  العدد  النسبة العدد النسبة العدد

  %27,58  08  %31,25  10  %33,33  13  دائما

  %34,48  10  %43,75  14  %35,89  14  أحيانا

  %37,93  11  %25  08  %30,76  12  نادرا

  % 100  29  %100  32  %100  39  المجموع
 

حيث يؤكد الجدول التالي  تها،إن قراءة المجلة في مكان العمل ال يشجع القراء العاملين على قراء

لفئة % 35,89على أن أغلب المبحوثين من الفئة األولى والثانية يقبلون على قراءة المجلة أحيانا وذلك بنسبة 

لفئة اإلطارات المتوسطة، في حين يقرأ أغلب موظفي البنك المجلة نادرا بنسبة  %43,75اإلطارات و

فدائما  ،كما نلمح كذلك اتفاق اإلطارات واإلطارات المتوسطة على أن قراءتهم للمجلة تكون أحيانا%. 37,93

بالنسبة % 25و ،لإلطارات% 30,76للفئة الثانية ثم نادرا بنسبة % 31,25للفئة األولى و% 33,33بنسبة 

وأخيرا  ،على أنهم يقرؤون المجلة أحيانامن مفرادات الفئة الثالة % 34,48لإلطارات المتوسطة، بينما يرى 

  .المجلة بصفة دائمة% 27,98تقرأ النسبة المتبقية والتي تمثل 

إقبالها على قراءة المجلة إلى قد يعود اختالف فئة موظفي البنك عن الفئتين السابقتين  في درجة  

طبيعة العمل البنكي  إن، حيث مدم تمثيلها في المجلة وعدم اهتمامها بالمضمون وكذا عدم توفر الوقت لديهع

إن موظفي البنك يشتغلون وراء خاصة  ،في الوكاالت يتطلب التركيز في معالجة العمليات المصرفية

  .رجة القراءةالشبابيك، من هنا يتضح لنا أن الوظيفة متغير يؤثر على تحديد كثافة أو د
  
 

تأثير متغير الوظيفة في تحديد المبحوثين األسباب التي تدفعهم إلى يبرز : 64جدول رقم 

  .قراءة المجلة نادرا
  متغير الوظيفة          

  اإلجابة

  موظف بنك  إطار متوسط إطار

  النسبة  العدد  النسبة العدد النسبة العدد

  %54,54  06  %50  4  %16,66  02  عدم توفر الوقت

  %27,27  03  %37,5  03  %58,33  07  عدم االهتمام بالمضمون

  %18,18  02  %12,5  01  %25  03  أسباب أخرى

  %100  11  %100  08  %100  12  المجموع

الذي يمنعهم من  السبب األول الجدول، حيث تعتبر فئة موظفي البنك أن هذا فعال هذا ما تؤكده نتائج

ثم عدم االهتمام بالمضمون بنسبة  ،%54,54وذلك بنسبة  ،عدم توفر الوقت لديهم قراءة المجلة هو
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نفس األسباب ذكرتها اإلطارات . ذكر األقلية منهم سببا آخر يتمثل في سوء توزيع المجلةيوأخيرا  ،27,27%

منهم بسبب عدم % 37,5فـ  ،منهم سبب عدم توفر الوقت في المرتبة األولى% 50المتوسطة، حيث ذكر 

  .خيرا سوء توزيع المجلةوأ ،االهتمام بالمضمون

على خالف فئة اإلطارات المتوسطة وموظفي البنك، ترى فئة اإلطارات أن السبب الذي يمنعها من 

وأخيرا  ،%25سوء توزيع المجلة بـ سبب ثم  ،%58,33قراءة المجلة هو عدم االهتمام بالمضمون بنسبة 

  %.16,66عدم توفر الوقت بنسبة 

عدم توفر الوقت  أن ترىفئة موظفي البنك واإلطارات المتوسطة  أن من خالل ما وردناه، يتضح لنا

هو الذي يمنعهم من القراءة، والحقيقة تؤكد ذلك، فالممارسة اليومية في البنك جعلتنا نالحظ انشغال هاتين 

  .ودراسة ملفّات القروض السحب، الفئتين في خدمة الزبائن والقيام بمختلف العمليات البنكية كالدفع

فئة اإلطارات واإلطارات  ما تعرفنا على درجة اإلقبال على قراءة المجلة واستخلصنا أنبعد

قراءة، يوضح لنا هذا الجدول أن اإلطارات هي الفئة التي تقرأ الن األكثر إقباال على يالمتوسطة هما الفئت

  .المجلة قراءة كاملة بالدرجة األولى

  .تحديد كيفية قراءة المجلةتأثير متغير الوظيفة في  يبرز :65جدول رقم 

 متغير الوظيفة               

  اإلجابة

  موظف بنك  إطار متوسط  إطار

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %13,79  04  %28,12  09  %38,46  15  كاملة

  % 62,06  18  %56,25  18  %28,20  11  جزء منها

  %24,13  07  %15,62  15  %33,33  13  ح الصور و العناوينصفتت

  % 100  29  % 100  32  % 100  39  المجموع

  

من الذين يتصفحون الصور % 33,33 هثم يلي المجلة قراءة كاملة، من اإلطارات %38,46يقرأ 

  .فهي تقرأ جزء فقط من المجلة% 28,20والعناوين، أما النسبة المتبقية والتي تمثل 

 هممن% 28,12و جزء فقط من المجلة، يقرؤون% 56,25 أي أغلبهمبالنسبة لإلطارات المتوسطة، فإن 

  .وفي األخير تفضل النسبة المتبقية تصفح الصور والعناوين الواردة في المجلة ،يقرؤونها كاملة

من الذين يتصفحون الصور %  24.13منهم جزء فقط من المجلة، يليه %  62.06أما موظفي البنك فيقرأ 

  .ةمنهم يقرؤونها كامل%  13.79والعناوين وأخيراً 

وتمثيلهم  من خالل هذه النتائج نلمح تأثير متغير الوظيفة على قراءة المجلّة وقد نفسره ربما بنسبة تواجدهم

سنحاول في المجلة، فمن خالل هذا المطلب تعرفنا على تأثير متغير الوظيفة على إجابات المبحوثين، وهذا ما 

إذا كان متغير الوظيفة له دور في تحديد أفراد على ما  ستعرفحيث ، كذلك الكشف عنه في المطلب الموالي

  .العينة آلرائهم فيما يخص مضمون المجلة
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  .آراء المبحوثين حول مضمون المجلة حسب متغير الوظيفة:  المطلب الثالث
  

يتفق كل من اإلطارات وموظفو البنك على أن رسالة الرئيس هي الركن األول الذي يقرؤونه في 

طارات المتوسطة التي تفضل قراءة ركن علبة األفكار وهذا حسب ما يوضحه الجدول المجلة على خالف اإل

  .التالي
  

  .تأثير متغير الوظيفة في تحديد األركان التي يقبل على قراءتها المبحوثين يبرز :66جدول رقم 

  
  متغير الوظيفة        
  اإلجابة

  موظف بنك  إطار متوسط إطار

  النسبة التكرار  نسبةال التكرار  النسبة التكرار

  % 09,80  15  % 13,45  23  % 12,67  27  االفتتاحية

  % 15,68  24  % 13,45  23  % 17,37  37  رسالة الرئيس

  % 11,11  17  % 12,28  21  % 11.26  24  ملف الفرع

  % 11,11  17  % 09,35  16  % 12,67  27  ملخص االجتماعات

  % 15,03  23  % 14,03  24  % 13,61  29  تقنيات بنكية

  % 11,11  17  % 11,11  19  % 10,79  23  نشاطات االجتماعيةال

  % 15,03  23  % 15,20  26  % 13,61  29  علبة األفكار

  % 11,11  17  % 11,11  19  % 07,98  17  دفتر

  %100  153  %100  171  %100  213 المجموع

    

كن تكرار، ذكرت هذه الفئة ر 37قراءته اإلطارات بـ  على بعد ركن رسالة الرئيس الذي يقبل

تكرار، في  27تكرار لكل ركن، ثم تلته االفتتاحية بـ  29تقنيات بنكية وعلبة األفكار في المرتبة الثانية بـ 

  .تكرار لكل ركن 17تكرار و 23األخير، احتلت النشاطات االجتماعية وركن الدفتر المراتب األخيرة بـ 

، فقد اعتبرت التقنيات البنكية أولكركن  ما بالنسبة لإلطارات المتوسطة التي ذكرت علبة األفكارأ

تكرار لكل  23ه ركن االفتتاحية ورسالة الرئيس بـ يليتكرار،  24الركن الثاني الذي تقبل على قراءته بـ 

تكرار لكل ركن، وفي  19ثم النشاطات االجتماعية والدفتر بـ  ،تكرار 21واحد، بعده جاء ملف الفرع بـ 

  .اتكر 16األخير ملخص االجتماعات بـ 
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الركن األول الذي تقرأه، احتل ركن " رسالة الرئيس" بالنسبة لفئة موظفي البنك والتي اعتبرت   

تكرار مع علبة األفكار بنفس التكرار، أما ملف الفرع،  23التقنيات البنكية المرتبة الثانية في ترتيبها بـ 

 15حية في المرتبة األخيرة بـ تكرار، مع االفتتا 17فسجلت  ،ملخص االجتماعات والنشاطات االجتماعية

  .تكرار

  
  

  ع األركان ي يتحكم في نوتال يالعامل ه يقوم بهاالذي  الوظيفة من خالل هذا التحليل يمكننا القول بأن

، ألنه بمقتضى الوظيفة، يتشكل اإلهتمام لديه رغم أن اإلختيارات متقاربة، ماشد التي يقبل على قراءتها

هو قراءة ركن تقنيات بنكية وترتيبها ضمن األركان األولى، يقودنا إلى القول بأن  إنتباهنا في هذا التحليل

المجلة أداة تكوين، فباعتبار هذا الركن جملة من الدروس البنكية فإن العامل القارئ بحكم إطالعه عليها 

  .يستفيد منها
  

ات الواردة فيها، حيث يؤكد ي تقدير درجة أهمية المعلومفإن اختالف مجال اهتمام المبحوثين لم يؤثر 

% 53,84هذه المعلومات كمالية بنسبة  أن) 67(الجدول رقم  ما يوضحه أغلب مفردات الفئات الثالث حسب

مع اعتبار هذه الفئة أن هذه المعلومات  ،لإلطارات المتوسطة% 37,5لموظفي البنك و%  44,82إلطارات، ل

  %.37,5ضرورية كذلك وبنفس النسبة 
  
  

  تأثير متغير الوظيفة في تقدير أهمية المعلومات المعالجة في المجلة يبرز :67جدول رقم 
  

 متغير الوظيفة         

  اإلجابة

  موظف بنك  إطار متوسط إطار

  النسبة  العدد  النسبة العدد النسبة العدد

  %41,37  12  %37,50  12  %33,33  13  ضرورية في إطار عملك اليومي

  %44,82  13  %37,50  12  %53,84  21  كمالية

  %13,79  04  % 25  08  %12,82  05  دون أهمية

  %100  29  %100  32  %100  39 المجموع 
  

  

من موظفي البنك أن هذه المعلومات % 41,37من اإلطارات و % 33,33في مرحلة ثانية ، يعتبر 

لومات ضرورية في إطار عملهم اليومي في حين تتفق النسب المتبقية من كل الفئات الثالث على أن المع

  .الواردة في المجلة غير مهمة
  

اتفاق أفراد العينة على كون المعلومات المعالجة في المجلة كمالية بالدرجة األولى، ضرورية في 

ثم دون أهمية في مرحلة ثالثة يدل على أن متغير الوظيفة ال يؤثر في تحديد درجة  ،إطار العمل اليومي ثانيا

  .أهمية المعلومات
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غلبية أن المعلومات كمالية يؤكد إجاباتهم المتعلقة بمدى معالجة المجلة لحياة العاملين في إن اعتبار األ  

اإلطارات  نم% 56,25من اإلطارات، % 58,97أن  )68(رقم الجدول  برزحيث ي ،المؤسسة المالية

 المواضيع التي تصف أو منأن المجلة تخلو في طياتها  يجدون من موظفي البنك% 58,62المتوسطة و

  .تعكس حياة العاملين في البنك

  

تأثير متغير الوظيفة في تحديد مدى تطرق المجلة لحياة العاملين في  يبرز :68جدول رقم 

  .المؤسسة
 متغير الوظيفة              
 اإلجابة

  موظف بنك  إطار متوسط إطار
  النسبة  العدد  النسبة العدد النسبة العدد

  %31,03  09  %34,37  11  %33,33  13  نعم
  %58,62  17  %56,25  18  %58,97  23  ال

  %10,34  03  %09,37  03  %07,69  03  بدون إجابة
  %100  29  %100  32  %100  39 المجموع

  

من % 07,69كما نلمح كذلك وجود عدد من األفراد الذين امتنعوا عن اإلجابة والذين يمثلون نسبة 

  .البنك من موظفي% 10,34من اإلطارات المتوسطة و% 09,37اإلطارات، 

قد يدل اتفاق المبحوثين على أن المجلة ال تعكس حياة العاملين على أن متغير الوظيفة ال تأثير له،   

أن عدم التطرق إلى حياة العاملين و يومياتهم في  ايف أنيلس وميشال دوريي وفي هذا الصدد يعتبر الباحثان

ذي يكون غالبا وراء إخفاق وفشل صحافة أحد األخطاء التي يرتكبها مديرو االتصال وهو الهو  المؤسسة

  .)1(المؤسسة في مهمتها واختفائها بعد أعداد قليلة من النشر

   يث يعتبرهاحنفس الشيء بالنسبة لمدى تغطية المجلة للنشاطات الخارجية التي يقوم بها البنك 

  % 30,76أحيانا بنسبة متواجدة اإلطارات نادرة الوجود في المجلة ثم من %  43.58

ول جدأخيرا ترى األقلية المتبقية أن هذه النشاطات متواجدة في المجلة بصفة دائمة وهذا حسب ما يوضحه ال

  .التالي
  

  .يبرز تأثير متغير الوظيفة في تحديد مدى تغطية المجلة للنشاطات الخارجية: 69جدول رقم 
  

 متغير الوظيفة             
 اإلجابة

  موظف بنك  إطار متوسط إطار
  النسبة  العدد  النسبة العدد النسبة ددالع

  %13,79  04  %25  08  %25,64  10  دائما 
  %68,96  20  %46,87  15  %30,76  12  أحيانا
  %17,24  05  %28,12  09  %43,58  17  نادرا

  %100  29  %100  32  %100  39  المجموع
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المجلة  بران أنتنفرد فئة اإلطارات بآرائها عن فئة اإلطارات المتوسطة وموظفي البنك اللتان تعت

لموظفي % 68,96لإلطارات المتوسطة و% 46,87تتطرق أحيانا إلى النشاطات الخارجية للبنك وذلك بنسبة 

  .على التوالي% 17,24و% 28,12البنك ثم نادرا بنسبة 

  

  

  

  هذه الفئة في  بدرجة مشاركةاختالف المبحوثين في آرائهم وانفراد فئة اإلطارات قد تفسره  إن

إصدار حكم على ما إذا كانت المجلة  باستطاعتهات التي يقوم بها البنك ومن ثم فهي على دراية بها والنشاطا

  .تعالج النشاطات الخارجية أم ال

فق كل من اإلطارات وموظفي البنك على أن الهدف األول عن األهداف التي تسعى المجلة تحقيقها، يتّ  

تكرارات على  10تكرار و 18وذلك بـ  ،الدرجة األولىالذي تسعى المجلة تحقيقه هو نشر المعلومات ب

 8تكرار لإلطارات و 12يليه  في المرتبة الثانية هدف ترسيخ صورة البنك في أذهان العاملين بـ . التوالي

 08وذلك بـ  ،تكرارت لموظفي البنك، أما الهدف الثالث للمجلة فهو تسهيل إدماج العامل في المحيط المهني

ك بنفس التكرار، والهدف الرابع نتكرارت للثالثة مع إضافة هدف نشر سياسة الب 6األولى وتكرارت  للفئة 

  .تكرارت 5عند اإلطارات فهو نشر سياسة البنك بـ 
  

 .تأثير متغير الوظيفة في تحديد أهداف المجلة يبرز :70جدول رقم 
  

 متغير الوظيفة                        

  اإلجابة

  ظف بنكمو إطار متوسط إطار

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة التكرار

  %25  08  %40,54  15  %26,66  12  ترسيخ صورة البنك في أذهان العاملين

  %18,75  06  %13,51  05  %17,77  08  تسهيل إدماج العامل في المحيط المهني

  %31,25  10  %35,13  13  %40  18  نشر المعلومات

  %18,75  06  %08,10  03  %11,11  05  نشر سياسة البنك

  %06,25  02  %02,70  01  %4,44  02  بدون إجابة

  %100  32  %100  37  %100  45 المجموع
 

 

فيما يخص اإلطارات المتوسطة، فإن الهدف األول حسب ما يبرزه هذا الجدول هو ترسيخ صورة 

ثم هدف  ،تكرار 13ـ يليه في المرتبة الثانية هدف نشر المعلومات ب ،تكرار 15البنك في أذهان العاملين بـ 

تكرار، و هي المرتبة األخيرة هدف نشر سياسة البنك بـ  05تسهيل إدماج العامل في المحيط المهني بـ 

  .تكرارت  03

  .كما نلمح كذلك امتناع مجموعة من المبحوثين من كل الفئات الثالث عن اإلجابة

                 Yves Agnès et Michel Durier, opcit p 71.                                                                                                                                 )1(  
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يدل من جهة على أن متغير  ،تحقيقهاإلى  االختالف في ترتيب األهداف التي تسعى المجلة إن

فإن هذا الترتيب سواء كان نشر المعلومات أو ترسيخ  ،االختيار، ومن جهة أخرى فيالوظيفة له تأثير 

صورة البنك في أذهان العاملين يؤكد سبب اختيار المبحوثين لالتصال النازل كشكل أول لالتصال الذي 

  .تشجعه المجلة

ف المعبرة في ابين ترتيب المبحوثين لألهداف وتحديدهم لألطر قد نتساءل هنا عن العالقة الموجودة

  .المجلة
  

 تأثير متغير الوظيفة في تحديد األطراف التي تعبر في المجلة يبرز: 71جدول رقم 
  

 متغير الوظيفة          

  اإلجابة

  موظف بنك  إطار متوسط إطار

  النسبة  العدد  النسبة العدد النسبة العدد

  % 58,62  17  % 34,37  11  %41,02  16  المديرية

  % 41,37  12  % 65,62  21  % 58,97  23  المديرية والعاملون

  %100  29  % 100  32  % 100  39 المجموع

 
ن هما الطرفان اللذان  يعبران في يعلى أن المديرية والعاملتفقان ّيواإلطارات المتوسطة إن اإلطارات 
طارات المتوسطة، في حين يرى معظم موظفي البنك لإل% 65,62لإلطارات و% 58,97المجلة وذلك بنسبة 

وقد يعود ذلك ربما إلى عدم تمثيل هذه الفئة في المجلة ، رف الوحيد الذي يعبر في المجلةطالمديرية هي ال أّن
  .اأو إلى قلة وانعدام المواضيع التي تناسبه

اح المجلة، فاالهتمام إن مسألة تمثيل العمال حسب تواجدهم الحقيقي في المؤسسة عامل مهم في نج

ز بينهم يعمل على توطيد يأصناف العاملين المتواجدين في المؤسسة دون النظر إلى وظيفتهم ودون التمي بكّل

  .العالقة العاطفية التي قد تنشأ بين المؤسسة والعامل

تحديد  إذن، من خالل هذه النتائج، نلمح أن متغير الوظيفة يؤثر في تحديد آراء المبحوثين فيما يخص  

األطراف المعبرة في المجلة مع االعتراف بأن القدرة على  إيصال المعلومات وصياغتها في أسلوب مقروء 

إلطارات، هذا ما جعل اإلطارات واإلطارات المتوسطة اال يقدر عليه إال فئة معينة من الموظفين وحصرا 

لإلطارات % 71,87إلطارات ول% 69,23تبدي رغبة في المشاركة والمساهمة في المجلة وذلك بنسبة 

  .المتوسطة حسب ما يوضحه الجدول الموالي
 

  

  .تأثير متغير الوظيفة في تحديد درجة تشجيع المجلة على المشاركةيبرز : 72جدول رقم 
  
 

  

 متغير الوظيفة           

  اإلجابة

  موظف بنك  إطار متوسط إطار

  النسبة  العدد  النسبة العدد النسبة العدد

  34,48  10  71,87  23  %69,23  27  نعم

  62,06  18  18,75  06  20,51  08  ال
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  03,44  01  09,37  03  10,25  04  دون إجابة 

  100  29  100  32  %100  39 المجموع
  

  

من المشاركة % 62,06كما يرفض أغلب المبحوثين من فئة موظفي البنك والذين يمثلون نسبة 

  .والمساهمة في المجلة

, نوج، نستنتج أن متغير الوظيفة يؤثر على اآلراء التي يكونها المبحوثومن خالل هذه النتائ ،وعليه  

فيما يخص رغبتهم في المشاركة في المجلة، وكذا قدرتهم على االستجابة للرغبة في المشاركة والقدرة على 

  .االقتراح واإلقناع

ت الفئات الثالث في هذا المطلب، كشفنا عن تأثير متغير الوظيفة في إجابات المبحوثين، حيث تباين  

إذ تبين لنا أن الوظيفة متغير يؤثر في إجابات المبحوثين المتعلقة في تحديد آرائها حول مضمون المجلة، 

  .إلخ... القراءة ، األطراف المعبرة في المجلة  بدرجة

هذا بعد ما تعرفنا على المجلة من ناحية مضمونها، سننتقل في المطلب الموالي للتعرف على ما إذا كان 

  .المتغير يؤثر على آراء المبحوثين التي يكونها حول شكل المجلة
  

  :متغير الوظيفة وتأثيره على تحديد آراء المبحوثين حول شكل المجلة: المطلب الرابع
  

تأثير متغير الوظيفة في تحديد آراء المبحوثين فيما يخص دورية صدور  يبرز: 73جدول رقم 

  .المجلة
 يفةمتغير الوظ          

  اإلجابة

  موظف بنك  إطار متوسط إطار

  النسبة  العدد  النسبة العدد النسبة العدد

  % 72,41  21  % 75  24  %64,10  25  نعم

  % 13,79  04  % 18,75  06  % 51,28  20  ال

  % 13,79  04  % 06,25  02  % 10,25  04  دون إجابة 

  % 100  29  % 100  32  % 100  39  المجموع
  

على أن دورية صدور المجلة مناسبة وذلك  73م الجدول رق الل نتائجيتفق أغلب المبحوثين من خ

لموظفي البنك، أما النسبة المتبقية % 72,41لإلطارات المتوسطة و% 75لإلطارات، % 64,10بنسبة 

من موظفي البنك غير موافقين عن % 13,79من اإلطارات المتوسطة و% 18,75من اإلطارات، % 51,28

ة كل شهرين، في حين امتنعت على األقل مر أو يايكون الصدور سواء شهر أنهذه الدورية، ويقترحون 

  .النسبة المتبقية عن اإلجابة
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  متغير الوظيفة ال يؤثر على  إن اتفاق معظم أفراد العينة على أن دورية الصدور مناسبة يدل على أن

  .م للمجلّةتناوله عن راءوأن هذه الدورية ليست العامل الذي يعيق القّ، ذلك من جهة

  

  
 
  

 .تأثير متغير الوظيفة في تحديد آراء المبحوثين فيما يخص عنوان المجلة يبرز :74جدول رقم
  

 متغير الوظيفة         

  اإلجابة

  موظف بنك  إطار متوسط إطار

  النسبة  العدد  النسبة العدد النسبة العدد

  % 58,62  17  % 68,75  22  % 76,92  30  نعم

  % 31,34  09  % 28,12  08  % 10,25  04  ال

  % 10,34  03  % 03,12  01  %12,82  05  دون إجابة 

  % 100  29  % 100  32  % 100  39  المجموع
  

 

أن أغلب المبحوثين رغم اختالف ) 74(حيث يوضح لنا الجدول رقم  ،نفس الشيء بالنسبة للعنوان

لفئة % 58,62طة ولإلطارات المتوس% 68,75لإلطارات، % 76,92وظيفتهم يوافقون على عنوان المجلة 

  .موظفي البنك
  

من % 31,03من اإلطارات المتوسطة و% 28,12من اإلطارات، % 10,25في المقابل، يرى 

  .أن العنوان ال يعكس مضمون المجلة، موظفي البنك

   فهو ال يمنعهمتها، عائقا لقراء لذلك، وكنتيجة نستخلصها من هذه القراءة أن عنوان المجلة ال يعتبر  

الذي يبين آراء  75في نفس الوقت على القراءة، نفس النتيجة نستخرجها من الجدول رقم  وال يحثهم

   .المبحوثين حول ألوان المجلة

  

  .ن المجلةاالوظيفة في تحديد آراء المبحوثين فيما يخص ألو ريبرز تأثي: 75جدول رقم 
 متغير الوظيفة           

  اإلجابة

  موظف بنك  إطار متوسط  إطار

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  لنسبةا  العدد

  % 65,51  19  % 56,25  18  % 51,28  20  نعم

  % 34,48  10  % 43,75  14  % 48,71  19  ال 

  % 100  29  % 100  32  % 100   39  المجموع
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من % 65,51لإلطارات المتوسطة و% 56,25من اإلطارات، % 51,28المبحوثين يجزم أغلب 

دمة في المجلة مناسبة وتالئمهم، في حين تجد النسبة المتبقية أن هذه موظفي البنك على أن األلوان المستخ

  .األلوان غير مالئمة

اختالف آراء المبحوثين في تقدير درجة أهمية األلوان، العنوان ودورية الصدور هو الذي جعل  إن

  .المبحوثين ال يقبلون على قراءة المجلة باستمرار

أن متغير الوظيفة ال يؤثر في آراء أفراد العينة، إال أن  إلى حد اآلن، وحسب ما عرضناه ، نلمح  

   .المبحوثين هذه المرة يختلفون في تقديرهم على أهمية استخدام الصور وإرفاقها للمقاالت
  

 تأثير متغير الوظيفة في تحديد درجة أهمية الصور الموظفة في المجلة يبرز:76جدول رقم 
  

 متغير الوظيفة           

  اإلجابة

  موظف بنك  إطار متوسط ارإط

  النسبة  العدد  النسبة عدد النسبة العدد

  % 27,58  08  % 25  08  % 28,20  11  جد مهمة

  % 31,03  09  % 40,62  13  % 41,02  16  مهمة

  % 41,37  12  % 34,37  11  % 30,76  12  غير مهمة 

  % 100  29  % 100  32  % 100  39  المجموع
  

  

على أن هذه الصور  ونغلب اإلطارات واإلطارات المتوسطة تتفقفإن أ ،حسب ما يبينه الجدول التالي

على % 28,20و% 30,76، % 41,02وذلك بالنسب التالية  ،ثم جد مهمة ،مهمة بالدرجة األولى، فغير مهمة

  .بالنسبة لإلطارات المتوسطة% 25و% 34,37، %40,62التوالي بالنسبة لإلطارات و

هم عن الفئتين األوليتين، حيث تعتبر هذه الفئة الصور المستخدمة ؤفت آراأما بالنسبة لموظفي البنك، فقد اختل 

ممن % 27,58ثم  ،من الذين يجدون الصور مهمة% 31,03 اليهت ،%41,37في المجلة غير مهمة بنسبة 

  .يجدونها جد مهمة

لمقاالت عملية إرفاق ا اعتبارن على وحسب هذه النتائج، نجد أن اإلطارات واإلطارات المتوسطة يتفق  

حافزا  هاالبنك أهمية للصور وال يعتبرون وبالصور حافزا يشجعهم على القراءة، في حين ال يولي موظف

  .للقراءة

المبحوثين سواء  يعيقال) دورية الصدور، العنوان، األلوان( طريقة تقديم المجلةوعليه، نستنتج أن   

، في حين يختلف موظفو البنك عن اإلطارات البنك على القراءة يو موظفأ ،كانوا إطارات، إطارات متوسطة

  .ةها غير مهمونفي المجلة و يعتبرم  الصور واإلطارات المتوسطة في تقدير درجة أهمية استخدا

  .متغير الوظيفةبفالناحية الشكلية للمجلة ال تتأثر 
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إدخال انطالقا من أجوبة المبحوثين، يقترح أغلبهم و من خالل كل ما استعرضناه في هذا المبحث  

  :بعض التغييرات على المجلة شكال ومضمونا، هذه االقتراحات هي

  

  :بالنسبة لإلطارات
  

  .توسيع مجال نشاط المجلة 

  .احترام دورية صدور المجلة 

  .تنويع المواضيع المعالجة فيها و الحديث عن بعض التقنيات البنكية 

  .مرافقة المجلة للنشاطات التي يقوم بها البنك 

  .ان المجلةاحترام ثبات أرك 

 .تحسين الشكل الخارجي للمجلة 
 

  :بالنسبة لإلطارات المتوسطة
  

  .تحسين عملية توزيع المجلة 

  احترام ثبات األركان 

  .تمثيل كل الفئات و إبراز المكانات و الجهود التي تبذلها 

  احترام دورية صدور المجلة 

 القيام بدراسات للتقرب من العامل والتعرف على ما يريده 

  .العراقيل التي يتلقاها العامل في الوكاالت الحديث عن 

  توسيع مجال نشاط المجلة 

  

  :لموظفي البنك بالنسبة  
  .احترام دورية الصدور 

  .تمثيل كل الفئات وإبراز المكانات والجهود التي يبذلها 

  .تحسين عملية توزيع المجلة 

  .القيام بدراسات للتقرب من العامل والتعرف على ما يريده 

  .لعراقيل التي يتلقاها العامل في الوكاالتالحديث عن ا 

  .مرافقة المجلة للنشاطات التي يقوم بها البنك 

 .تحسين الشكل الخارجي للمجلة 
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إعالم العـاملون عمــا يجري في : مبحوثون مفاهيم مختلفة لإلتصال الداخلي، أبرزهـا ليقدم  ا – 1

المبحوثون الوسائل المكتوبة كمذكرة مصلحة و مجلّة ، يذكر البنكمن الوسائل المستخدمة في  .المؤسسة

  .أخبــار بدر

تتوجه المجلة إلى األفراد العاملين في بنك الفالحة والتنمية الريفية، حيث يقرؤونهـا أحيانا وبطريقة  – 2

  .جزئية

ر بدرجة يفضل المبحوثون قراءة المجلّة في مكـان عملهم، حيث يقرؤون رسالة الرئيس وعلبة األفكا – 3

  .أولى

تدعم مجلة أخبار بدر اإلتصال النازل، حيث يجد المبحوثون أن المعلومات الواردة فيهــا كمالية وال  – 4

  .تتطرق إلى وصف حياة العاملين في المؤسسة

  .يرى المبحوثون  أن الهدف األول الذي تسعى المجلّة لتحقيقه هو هدف إعالمي – 5

ية والعاملون هم األطراف الذين يعبرون في المجلة، ولقد أبدوا رغبتهم في يجد المبحوثون أن المدير – 6

  .فيها المشاركة

يعتبر المبحوثون أن سوء توزيع المجلّة، تأخّر صدورها، عدم اإلهتمام بمضمونها وعدم توفّر الوقت  – 7

  .ر في درجة قراءة المجلّةثلديهم، كلّها عوامل تؤ

  .أكثر من شكلهالمضمون المجلّّة  ي المبحوثون أهمية كبرىليو – 8

  .يتدخّل طبيعة مضمون المجلّة في تحديد آراء المبحوثين – 9

ر ثإن مسألة تمثيل العاملين تمثيال عادال في المجلّة حسب جنسهم، سنهم، ووظيفتهم مهمة جداّ، حيث تؤ – 10

 .على درجة اإلقبال على المجلّة

  .ة في تحديد كيفية ودرجة تناولهم للمجلةتؤثر متغيرات السن، الجنس، الوظيف – 11

 :اإلستنتاجات 
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  .سنة الفئات األقل إقباال على قراءة المجلة 43 – 33تعتبر اإلناث،فئة موظفي البنك والمبحوثين ذوي  – 12

يتفق كل المبحوثين رغم إختالف جنسهم، سنهم ووظائفهم على أن مذكّرة مصلحة هي الوسيلة األولى  – 13

  .وهذا ما يدل على األهمية البالغة التي تعيرها المؤسسة المالية للعمل األكثر إستخداما في البنك،

يتدخّل متغيّر الوظيفة على خالف المتغيرات األخرى في تحديد نوع اإلتصال الذي تشجعه المجلة،  – 14

 .حيث يجد اإلطارات أن المجلّة تشجع اإلتصال األفقي

حديد األطراف التي تعتّر في المجلّة، حيث نجد أن ر متغير السن، الوظيفة، الجنس في تثيؤ – 15

سنة وموظّفي البنك يعتبرون المديرية العـامة الطرف الوحيد الذي يعبر في  45 – 44اإلنــاث، الفئة ذات 

  .المجلة

بطريقة مباشرة في إجابات المبحوثين المتعلّقة بشكل ) الجنس، السن ، الوظيفة ( ر المتغيرات ثال تؤ – 16

  .لّةالمج

إبتعدت مجلّة أخبار بدر بحكم المضمون الذي تتنــاوله عن األهداف التي أنشأت من أجله وعن  – 17

  .إنتظارات قراّئهــا
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 :ةخامت
الصحافة الداخلية التي تصدرها  على وبالخصوص ،زنا في بحثنا على موضوع صحافة المؤسسةركّ  

بنك  ة عندراصال" أخبار بدر"  ختيارنا على مجلةقد وقع ال .حف، مجالت ورسائل إعالميةصالمؤسسات من 

الكشف عن االتصال الداخلي وممارساته عبر أداة هذه  من خاللها حاولنا والتيالفالحة والتنمية الريفية، 

وأخرى من  في األخير إلى جملة من النتائج ، لنتوصلالتواصل داخل المؤسسة صيرورة المجلة في تدعيم 

 .ةالتوصيات رأيناها ضروري

رغم أن التنظيم العام لبنك الفالحة والتنمية الريفية خصص مديرية كاملة لالتصال والتسويق 

باعتبارهما مكمالً الواحد لآلخر، إالّ أن المسؤولين يولون أهمية كبرى للصورة الخارجية للمؤسسة البنكية 

  .مهملين في ذلك التكامل الموجود بين االتصال الداخلي والخارجي

د الساعة، تبقى ممارسات االتصال الداخلي في بنك الفالحة والتنمية الريفية منحصرة في كل إلى ح

العمليات، الوسائل والطّرق التي تسهل وتنظم سير العمل في المؤسسة، من وثائق إدارية كمذكرة مصلحة، 

ائل الشفهية، وذلك نظراً هذا ما يجعلنا نؤكد انتشار توظيف واستخدام الوسائل المكتوبة الرسمية أكثر من الوس

  .لطبيعة العمل اإلداري الذي يفرض هذا النوع من التعامل

إن التعامل بالوثائق الرسمية ال ينفي وجود مشكلة تداول المعلومات وكذا صعوبة الوصول إليها، 

  .مما يجعل المجال مفتوحاً أمام اإلشاعات

إعالم عامليها عن ما يجري في المؤسسة          مبادرة من المسؤولين، هدفها " أخبار بدر" تعتبر مجلة  

والربط بين مختلف الفروع والوكاالت، إال أنّها ابتعدت عن الهدف الذي أنشأت من أجله ألسباب إدارية من 

  .جهة وكذا سوء تنظيم المديرية، سوء توزيع المجلة و تأخر صدورها

ساهم في ابتعاد المجلة عن اهتمامات هذا باإلضافة إلى غياب الدراسات القبلية والبعدية الذي 

  .عمالها وقرائها

في الحقيقة، يصعب تصنيف المجلة إلى نوع معين من صحافة المؤسسة، فهي ال تعرف قرائها وال 

  .خصائصهم السوسيو مهنية، فتجدها تارة داخلية و تارة أخرى خارجية، و في بعض األحيان مختلطة

لهم يطالعونها أحياناً، فالعامل يطّلع إلى قراءة المقاالت التي تعالج ابتعادها عن قرائها وما يهمهم جع

الوظيفة البنكية على أرض الواقع، أي ما هو كائن حقيقة، وكذا تلك التي تعالج التغييرات الطارئة على البنك 

الجة إنشاء وكاالت أو مديريات جديدة، عرض أحدث التقنيات التي أدخلت لمع(سواء من الناحية المادية 

  ...).سلم الترقيات المناصب(، أو من الناحية البشرية، )العمليات البنكية
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من أشكال صحافة المؤسسة تستخدمها المديرية العامة كأداة  الًشك" أخبار بدر"عموماً، تعتبر مجلة 

الفئة  ،اتلتمرير القرارات المتخذة، فهي تتوجه إلى عمال بنك الفالحة والتنمية الريفية بالخصوص فئة اإلطار

  .خصائص الفئات األكثر إقباالً على القراءة انسنة اللتان تعتبر 54 – 44العمرية الثالثة 

ر من متغير الجنس في تحديد عادات قراءة المجلة، لكن بة أكفصبتتدخل متغيرات، السن والوظيفة 

وزيع المجلة، تأخر دراستنا هذه، كشفت عن وجود متغيرات أخرى تؤثر مباشرة في عادات القراءة كسوء ت

صدورها ونوعية مضمونها، هذه المتغيرات تتحكم في عادات القراءة، فتمنع العامل من تداولها من جهة 

وتجعله دائماً على دراية بالمعلومات األساسية التي تهمه من مصادر أخرى، لهذا تجدر بنا اإلشارة إلى الدور 

  .لعملالكبير الذي يلعبه االتصال اللفظي في أوساط ا

نقطة أخرى، كشفت عنها هذه الدراسة أال وهي مسألة تمثيل كل الشرائح العمالية المتواجدة في 

المؤسسة، هذا ما يتضح جلياً في إجابات المبحوثين الذين يجدون أن المجلة تبتعد عن وصف الصورة 

ا باإلضافة إلى أن المجلّة الحقيقية للعامل في المؤسسة وال تتطرق إلى العوائق التي يواجهها في عمله، هذ

  .تقتصر فقط على فئة معينة أال وهي اإلطارات المسؤولة في البنك، فتتّبع تنقالتهم وتصف جهودهم

العمال، يعتمد القائمون عليها في  فيزباعتبار المجلّة أداة لتمرير قرارات المديرية العامة وتح

ين وتوجيههم، وعليه، إنطالقاً من هنا، توصلنا إلى تحريرهم، على مدرسة الرسائل التي تقضي بإعالم العامل

أن القائمين على المجلة يهمشون دورها االتصالي، فركن علبة األفكار الذي يعتبر الركن الوحيد الذي يربط 

ليس دائم الظهور، كما أن المجلة تشجع اإلتصال  وتبادلهابين العاملين ويسمح لهم بالتعبير عن أفكارهم 

  .كثر من أي شكل آخرأ النّازل

رغم أنه ليس بالموازاة مع مضمون المجلة، نجد أن للناحية الشكلية دور في تشجيع درجة القراءة، 

ظهورها في كل مرة بشكل آخر وألوان أخرى  ،عدم ثبات األلوان ،فغياب األركانالسبب الرئيسي في ذلك، 

عامل ومؤسسته، كما أن توظيف األلوان بطريقة ال يقوي الرباط العاطفي الذي من المفروض أن ينشأ بين ال

  .ر مناسبة جعل القراء يتهربون من قراءتهايعشوائية ال تخضع لقواعد علمية واالستدالل بالصور غ

إن كّل هذه المسائل المذكورة أعاله ترجع أساساً إلى سوء تنظيم مديرية االتصال والتسويق وكذا 

لعمل الصحفي، مما إنعكس سلباً على المجلة، هذا ما أدى إلى توقّفها عدم تحكّم المسؤول األول لتقنيات ا

  .إلعادة النظر في محتواها وشكلها

بنك الفالحة  واإلتصال بين أفراد التواصلأنشأت لغرض في األخير، نستطيع القول أن هذه المجلّة 

علها تبتعد عن أهدافها وعن لكنها ولغياب خطة إتصالية واضحة ودراسات إستطالعية جوالتنمية الريفية، 

فمع تطور تقنيات االتصال وتغير السوق االقتصادية في ظّل المنافسة، يجب على  إهتممات قرائها،

المسؤولين إعادة النّظر في مضمون وشكل المجلة وتكييفها مع المتطلبات الجديدة للسوق وتلبية حاجيات 

بيعة وخصائص قرائها وكذا انتظاراتهم، كما أن التقرب العاملين، ويكون ذلك أوالً بالتعرف والكشف عن ط

من العامل ووصف يومياته والمشاكل التي يتلقاها في أداء عمله وكذا تحسيسه بأهميته في المؤسسة، هي 
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العوامل التي يجب أخذها بعين االعتبار وذلك حتى تتمكّن المجلة من أداء دورها االتصالي بتدعيم وتجنيد 

  .سهم بضرورة خدمة المؤسسة المالية من جهة وتحسين صورة المؤسسة من جهة أخرىالعاملين وتحسي

كما أن نجاح المجلة مرتبط ارتباطا شديداً بدرجة إرضاء العاملين من جهة وكذا مدى استقاللية 

هذا إلى جانب فسح المجال أمام الطاقات المتخصصة في . القائمين على المجلة وقدرتهم في اتخاذ القرارات

مجال الصحافة واإلعالم التي تستطيع إضفاء صبغتها وتطبيق تقنيات العمل الصحفي وتنويع مضامين المجلة 

  .وكذا استخدام األنواع الصحفية المالئمة التي تتوافق مع كل موضوع

كما نقترح كذلك إيجاد واستخدام وسائل أخرى لالتصال الداخلي، فرغم تواجد المجلة إال أن كل من 

  .م يجدون أن المؤسسة تتصل بطريقة سيئة وفوضويةاستجوبناه

هذه المالحظة، تجرنا إلى الحديث عن نقطة مهمة أال وهي غياب إستراتجية محكمة لالتصال في 

البنك، فرغم تواجد مديرية كاملة لالتصال والتسويق إال أن عملها ال يرتكز على أسس عملية بصورة تامة، 

على حساب االتصال ) l’image de marque(و ترويج صورة المؤسسة  فكل ما تقوم به يهدف إلى تطوير

 . الداخلي الذي يكاد ينعدم فيها
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  المراجع باللغة العربية -1

  الكتب  - أ

بوحوش، عمار، الذنيبات، محمد محمود، مناهج البحث العلمي، الطبعة األولى، مكتبة المنار، األردن،  - 1

1989  

دار الطليعة للطباعة  الحسن، محمد احسان، األسس العلمية لمناهج البحث اإلجتماعي، الطبعة الثانية، - 2

   1986 والنشر، بيروت،

   1980والعلوم، القاهرة،  حسين، سمير محمد، بحوث اإلعالم األسس والمبادىء، المنظمة العربية التربية - 3

   1998مي، الطبعة األولى، لم يذكر دار النشر، األردن، الرفاعي، أحمد حسين، مناهج البحث العل - 4

  1996عبد اهللا، محمد الشريف، مناهج البحث العلمي، عصمى للنشر و التوزيع، القاهرة،  -5

 1990لم يذكر النشر،  لطفي، طلعت ابراهيم، أساليب وأدوات البحث االجتماعي، دار غريب للنشر، - 6

اد وتوثيق البحوث العلمية، الطبعة األولى، المكتبة األكاديمية، القاهرة، الهادي محمد محمد، أساليب إعد -7 

1990  
  :المعاجم -ب

  .بدوي، أحمد زكي، معجم مصطلحات العلوم اإلجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت - 1

 
 :المراجع باللغة األجنبية -2

  

  الكتب -أ
  

1-    Agnès yves, Durier Michel, l’entreprise sous presse, Dunod édition, Paris, 1992. 

2- Bartoli Annie, communication et organisation, les éditions d’organisation, 

Paris, 1994. 

3- Brum Monique, Rasquinet Philippe, l’identité visuelle de l’entreprise, les 

éditions d’organisation, paris, 1996. 
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4- Cormerais Frank, Milon Alain, la communication ouverte, liaison édition, 

paris, 1994. 

5- De Narbonne Aimery, la communication d’entreprise, 2ème édition, Eyrolles 

édition, Paris, 1991. 

6- Deutch jj, la communication interne et management, les éditions foucher, paris, 

1990. 

7- Dewulf yves, la communication audiovisuelle au service des entreprises, eyrolles 

éditions, paris, 1991. 

8- Dobiecki B, communication, des entreprises et des organisations, Ellipses 

éditions, Paris, 1996. 

9- Donnet George, la presse d’entreprise, liaison édition, paris, 1994. 

10-     France Marie, Lebel Pierre, Organiser la communication interne, les éditions 

d’organisation, Paris, 1992. 

11-     Grawitz Madeleine, méthodes des sciences sociales, neuvième édition, édition 

Dalloz, paris, 1993. 

12-     Jaouis Hubert, Marie François, la communication pratique au service des 

entreprises, ESFéditeur, Paris, 1984 . 

13-     Khafrabi Mohamed zine, technique comptables, deuxième édition, Berti édition, Alger, 

1993.  

14-     Lamir Abdelkader, gérer l’entreprise algérienne en économie de marché, prest com édition, 

 Alger, 1991 

15-  Lardellier Pascal, le journal d’entreprise, les éditions d’organisations, paris, 1998. 

16-     Libaert Thierry, la communication d’entreprise, économica édition, paris 1998 .17- Moles 

Stephane, Truck Thierry, guide du journal d’entreprise, les éditions d’organisation, paris, 1990. 
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18-  Mutchelli Roger, communication et réseau de communication, dixième édition, ESF édition, 

paris, 1999. 

19-  Pessis George, l’entreprise et son double, dunod édition, paris, 1993, 

20-  Peter van Deise Sophie, les supports d’information dans l’entreprise, guide du centre de  

formation et de perfectionnement des journalistes. 

21- Schwebig Philippe, la communication de l’entreprise, Mc graw hill édition, paris, 1991, 

22- Science com promotion90, le vad Mecom, le livre de la communication d’entreprise, première  

édition, dunod édition, paris, 19990, 

23- Ternois Martine, la communication de l’entreprise, deuxième édition, édition d’organisation, 

paris, 1996, 

24-   Westphalien Marie Hélène, dictionnaire de la communication et les pratiques professionnelles 

de la communication, triangle éditions, paris, 1992. 

25- Westphalien marie Hélène, le communicator, deuxième édition, dunod édition, paris, 1994. 

  المقاالت -ب 

1-    Eric Camel, (les trois révolutions de la presse d’entreprise), Médias pouvoirs  N° 43 (Mars   

Avril 1997) 

 :املقابالت 
بمقر  2001جوان  05مقابلة مع السيد للوشي ألياس، مكلف بالدراسات األساسية، يوم  -

  .صباحاً 11والتسويق على الساعة     مديرية االتصال

بمقر  2001جوان  12لدراسات األساسية، يوم مقابلة مع السيد سي بشير محمد، مكلف با -

  .صباحاً 10:30مديرية االتصال والتسويق على الساعة 

بمقر  2001جويلية  08مقابلة مع السيد سي بشير محمد، مكلف بالدراسات األساسية، يوم  -

  .صباحاً 10:00مديرية االتصال والتسويق على الساعة 

بمقر  2001جوان  05بالدراسات األساسية، يوم مقابلة مع السيد سي بشير محمد، مكلف  -

 .زواالً 14:00مديرية االتصال والتسويق على الساعة 
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  )01(ملحق رقم 
 العربيةاستمارة استبيان باللغة 
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  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  جامعة الجزائر

  
  

  كلية العلوم السياسية واإلعالم

 قسم علوم اإلعالم و اإلتصال
 
  
 
 

  الصحافة الداخلية للمؤسسة
  قراء مجلة أخبار بدرآلراء دراسة استطالعية 

  

  

  
يشرفنا أن تمنحونا قليال من وقتكم لإلجابة على أسئلة االستمارة التي تدخل في إطار بحث علمي لنيل 

تطالعية شهادة الماجستير في علوم االعالم واالتصال، يحمل عنوان الصحافة الداخلية للمؤسسة  دراسة اس

  .لقراء مجلة أخبار بدر

وعليه، نرجو أن تتسم إجاباتكم بالدقة و الموضوعية و نتعهد لكم بأن االجابات التي تدلون بها ستبقى 

  .في كنف السرية و لن تستعمل إال ألغراض علمية بحثة

  
  :تحت إشراف                                 :                                         ةإعداد الطالب

   
         مخلوف بوكروح: كريمة بنان                                                   الدكتور

      
  
 

 : مالحظة
   في الخانة المناسبة xضع عالمة 

                                                                       09و رقم  02رتب إجابات السؤال رقم 
                                                    

  

I - البيانات الشخصية :  
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 ذكر :      الجنس

 أنثى                                                                                               
 

   32- 22       :السن 

33-43      

               44-54                                                                                                                                         
   
 

  إطار      :الوظيفة 

 إطار متوسط                    

   موظف بنك                 
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II -: أسئلة عامة حول االتصال الداخلي 
 
  
 
  ما هو مفهومك لالتصال الداخلي ؟ -1

...........................................................................................................

...........................................................................................................

.................................................................... 
  

ما هي وسائل االتصال الداخلي المستخدمة في بنك الفالحة و التنمية الريفية ؟ رتبها حسب درجة  -2

  .أهميتها

  االجتماعات -

 المحادثات  -

  مذكرة مصلحة -

 ميفالش اعال -

 الملصقات -

 جريدة المؤسسة  -
 
  : هل تشجع مجلة أخبار بدراالتصال - 3

  الصاعد

  النازل

  االفقي
  

III  عادات قراءة المجلة:   
  

  : أين تقرأ مجلة أخبار بدر ؟ في  - 4

  مكان العمل

  البيت

  ....................................................................مكان آخر حدده
  

  : هل تقرأ مجلة أخبار بدر -5

  دائما 

  أحيانا 
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  نادرا
  

  : إذا كنت ال تقرا المجلة إال نادرا، فهل تعود األسباب إلى  -5-1

  نقص الوقت

  عدم اإلهتمام بالمضمون

  ...................................................................أسباب أخرى، أذكرها

........................................................................................  

  :هل تقرأ المجلة - 6

  كاملة

  جزء منها

  تتصفحون الصور و العناوين

  

VI  – مضمون المجلة :  

  )رتبها حسب أهميتها( ما هي األركان التي تقبل على قراءتها  - 7

  االفتتاحية -

  رسالة الرئيس -

  رعملف الف -

  ملخص االجتماعات -

  تقنيات بنكية -

  النشاطات االجتماعية -

 علبة األفكار -

  دفتر -

  ..............................................................أركان أخرى ، أذكرها -

......................................................................................  

  :كيف تجد المعلومات المعالجة في المجلة -8

  ضرورية في إطار عملك اليومي

  كمالية

  دون أهمية

  ؟في رأيك، هل تعكس مجلة أخبار بدر يوميات العاملين في البنك  -9

    نعم                                                 ال                                 
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 ؟ ، هل تغطي المجلة النشاطات الخارجية للبنكفي رأيك -10

  دائما 

  أحيانا

 نادرا

  من خالل قراءتك للمجلة، ما هي األهداف التي تسعى المجلة لتحقيقها؟ -11

  ترسيخ صورة البنك في اذهان العاملين

  تسهيل ادماج العامل في الوسط المهني

  نشر المعلومات

  نشر سياسة البنك
  

  يعبر في المجلة؟في رأيك، من  -12

  المديرية  

  المديرية والعاملون

  .................................................................أطراف أخرى، أذكرها
.........................................................................................................................................  

  هل تشجعك قراءة المجلة على المشاركة فيها ؟ -13

  نعم                                         ال

  ............................................................إذا كان جوابك بال ، فلماذا ؟
.........................................................................................................................................  

- V   شكل المجلة:   
  

  هل تناسبك دورية صدور المجلة ؟-14

  نعم                            ال

  :.......................................................إذا كان جوابك بال ، فماذا تقترح

........................................................................................  

  هل يعكس عنوان المجلة مضمونها ؟-15

  نعم                            ال

  :.......................................................إذا كان جوابك بال ، فماذا تقترح

........................................................................................  
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  هل تعجبك ألوان المجلة ؟ -16

  نعم                            ال

  

  كيف تجد الصور الموظفة في المجلة ؟ -17

  

  جد مهمة

  مهمة

  غير مهمة 

  

  مونا ؟ ما هي اقتراحاتك لتحسين المجلة شكال و مض -18
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Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

 
Université d’Alger 
 
 
 
 Faculté des sciences politiques et de l’information  
    Département des Sciences de l’information et de la communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de collecter les informations nécessaires qui nous permettrons de connaître vos 
points de vue sur la revue BADR Infos, nous vous proposons ce questionnaire. 
Les réponses que vous voudriez bien porter resterons confidentielles et ne seront exploitées 
que dans le cadre de la recherche scientifique. 
 

Nous souhaitons votre concours et vous remercions infiniment. 
 
 
 
Présenté par :                     Encadré par : 
 
Melle BENANE Karima                                   M. Makhlouf  BOUKROUH 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observation : Mettre ce signe x dans la case appropriée. 
                       Classer les réponses des questions N° 2 et 9   
 
 
 
 

La presse interne d’entreprise 
Etude des points de vus des lecteurs sur la revue BADR Infos 
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I- Les informations personnelles : 
 
 
Sexe :   
 

             Féminin 
 

             Masculin 
 
 
      Age :  
   

 22 – 32 
 

 33 – 43 
 

 44 – 45 
 
 
      Poste occupé :  
  
           Cadre 
 
 Cadre moyen  
 
 Employé   
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II- La signification de la communication interne : 
 
1- Qu’évoque pour vous le terme communication interne ? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 
2- Quels sont les moyens de la communication interne utilisés par la BADR ? Veuillez les 
classer du plus fréquent au moins fréquent. 
 
- Les réunions 
 
- Les entretiens 

 
- Note de service 
 
- Flash d’information 

 
- L’Affichage 

 
- Journal d’entreprise 

 
3- La revue BADR Infos favorise t –elle la communication : 
 
- Ascendante 
 
- Descendante 

 
- Latérale 

 
III- Les habitudes de lecture : 
 
4- Où  lisez vous la revue BADR Infos : 

 
- Sur votre lieu de travail 
 
- Chez vous 
 
- Ailleurs, précisez……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
 
     5- Lisez vous la revue : 
 

- Régulièrement 
 
- De temps à autre 

 
- Rarement 
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5- 1- Si vous ne lisez la revue que rarement, est- ce pas : 
 

- Manque de temps 
 

- Manque d’intérêt pour le contenu 
 

- Autres raisons, citez les ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
6- Lisez- vous votre revue : 
 

- Entièrement 
 
- En partie 

 
- En survolant seulement titre et photo 

 
 
VI – L’Information dans la revue : 
 
7- Quelles sont les rubriques auxquelles vous accordez le plus d’importance : ( Veuillez les classer 
du plus important au moins important) 
 

- L’éditorial 
 
- Message du Président 

 
- Dossier de la succursale 

 
- Boite à Idée 

 
- Technique bancaire 

 
- Les activités sociales 

 
- Carnet 

 
- Résumé de réunions PDG / CADRES 

 
- Autres rubriques, précisez : …………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
 
8- Comment trouvez- vous l’information traitée par la revue 
 
- Utile 
- Accessoire 
- Inutile 

 
9- Selon vous, la revue BADR Infos reflète – elle la vie des travailleurs au sein de la banque : 
                 

            Oui                                             Non 
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    10- D’après vous, la revue couvre- t- elle les activités externes de la BADR 
 

- Régulièrement 
 
- Quelques fois  

 
- Rarement  

 
11- D’après vous, quels sont les objectifs de la revue BADR Infos ? 
 
- Valoriser l’entreprise dans l’esprit du personnel 
 
- Favoriser une communauté d’appartenance 

 
- Donner de l’information 
 
- Insuffler une politique 

 
12- D’après vous qui s’exprime dans la revue 

- La direction 
 
- La direction et les salariés 

 
- Autres ,lesquelles………………………………………………………………………  
 

13- La lecture de la revue vous incite elle à collaborer ? 
         Oui                                                                         non 

 
Si c’est non, pourquoi ?………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
V- La Présentation de la revue : 
 

14-  La périodicité de la revue vous convient – elle ? 
 

Oui    non 
 
Si c’est non, que proposez- vous ?……………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 
 

15- Le titre BADR Infos reflète – t- il le contenu de la revue ? 
 

Oui    non  
 
Si c’est non, que suggérez vous ?………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………… 
 

16- Appréciez vous les couleurs utilisées dans la revue ? 
 

Oui           non  
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17- Trouvez- vous l’illustration en photos : 

 
- Très importante  
 
- Importante 
 
- Sans importance 

 
 

 
18- Que proposez vous pour améliorer le contenu et la présentation de la revue ? 
……………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
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 دور وسائل االتصال الداخلي:  03ملحق رقم 

الوسائل التي تدعم 

 االتصال األفقي

وسائل االتصال الداخلي  الوسائل التي تدعم االتصال الصاعد الوسائل التي تدعم االتصال النازل

 لفاتالمذآرات و الم نادرا نعم نادرا
 التقرير ال نعم ال

 الملصقة نعم نعم نادرا

 علبة االفكار نعم ال ال

 الجريدة نادرا نعم نادرا

 المجلة الصحفية ال نعم ال

 الحوار نعم نعم نعم

 االجتماعات نادرا نعم نادرا

 الجريدة ال نعم ال

 فيلم المؤسسة ال نعم ال

 الجريدة المصورة نادرا نعم ال
الرسائل عبر مكبرات  نادرا نعم ال

 الصوت
 

Marie Hélène Westphalen, le communicator, 1994 
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 تقييم وسائل االتصال المكتوبة: 04ملحق رقم 
  

مدى     

ترسيخها 

للمعلومات  

مدة       

تخزينها   

للمعلومات  

دقة        

المعلومات  

على المستوى      

         العالقاتي
مدى استهدافها   مدى مساهمتها   

في تسهيل العمل    

التكلفة     سرعة بث 

 المعلومات 

االتصال 

 االفقي   

االتصال 

 الصاعد  

االتصال 

 النازل   
 
  

وسائل االتصال 
 المكتوبة

 ىرسالة إل + - - + + + + - + + +

 المستخدمين

مذكرة مصلحة + - - + + + + - + + +

الش اعالميف + - - + + -+ - - + + +

 الملصقات + - - + + + - - -+ - -+

المرسل مجهول   - + - - علبة األفكار       - + - -+ - -

 الجريدة + -+ - - - - - - + + +

 المجلة الصحفية + - - -+ -+ -+ - - + + +

 بيان األجرة + - - + + + + - + + +

 دفتر االستقبال + - - -+ -+ -+ - - + + +

 ضعيف - متوسط                    -+جيد                 +
 
 

Martine TERNOIS, 1996 
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 تقييم وسائل االتصال الشفهي:  05ملحق رقم 
  

مدى     

ترسيخها 

للمعلومات  

مدة       

تخزينها   

للمعلومات  

دقة        

المعلومات  

على المستوى      

         العالقاتي
مدى استهدافها   مدى مساهمتها   

في تسهيل العمل    

التكلفة     سرعة بث 

 المعلومات 

االتصال 

 االفقي   

االتصال 

 الصاعد  

االتصال 

 النازل   
 
  

وسائل االتصال 
 الشفهي

 الحوار  + + + + - + + + + - +

االجتماعات  + -+ - -+ + + - -+ + - -+

 العامة

يدة الجر + - - - -+ + - - + - +

 الهاتفية

االجتماعات  + + + -+ - -+ -+ + + - +

 حول المحيط

جلسة غذاء مع  + + + + + + + + + - +

الرئيس المدير 

 العام

  ضعيف - متوسط                    -+جيد                + 
 
 

Martine TERNOIS, 1996 
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 تقييم وسائل االتصال السمعية البصرية: 06ملحق رقم 
  
  

  ضعيف - متوسط                    -+جيد                + 
  

Martine TERNOIS, 1996  
  
 
 

    مدى 

ترسيخها 

للمعلومات  

مدة       

تخزينها   

للمعلومات   

دقة        

المعلومات  

على المستوى      

         العالقاتي
مدى استهدافها   مدى مساهمتها   

في تسهيل العمل    

التكلفة     سرعة بث 

 المعلومات 

االتصال 

 االفقي   

االتصال 

 الصاعد  

االتصال 

 ل   الناز
 
الوسائل السمعية       

البصرية                

+ 
إذا كانت 

على شكل 

أشرطة فيديو 

 موزعة

+ 
كانت  إذا 

على شكل   

 أشرطة      

 الفيديو  + - - -+ - - - - +

 الفيلم + - - - - - - - + - -

 الجريدة المصورة + -+ -+ -+ - - - - + - -

ئل عبر الرسا + - - + + + - - + - -

 مكبرات الصوت

االعالم اآللي       + + + + + + + + + - -+
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 المديرية العامة

المساعدة العامة المديرية

مديرية االتصال و التسويق

 مديرية التنظيم

 المحاسبة مديرية الشؤون المالية و

 مديرية الشبكة

 مديرية االعالم اآللي

مديرية تمويل النشاطات الفالحيةمديرية المستخدمين و التكوين

مديرية الضمانات و التمويالت 

 قسم المراقبة و المراجعة
قسم االدارة و الوسائل

 مديرية الوسائل العامة

مديرية القضايا القانونية

 قسم التعهدات

مديرية تمويل المؤسسات 

مديرية تمويل النشاطات الخاصة

القسم الدولي

 مديرية العالقات الدولية

 مع الخارجمديرية العمليات التقنية 

 مديرية المراجعة

 المفتشية العامة

الفروع

الوكاالت

 الهيكل التنظيمي: 07ملحق رقم 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 ملخص باللغة الفرنسية 
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La complexité croissante du contexte socio-économique, les changements du comportement 

des salariés, l’échec des pratiques managériales anciennes et la nécessité d’adaptation au 

changement sont les facteurs qui conduisent à modifier profondément les modes d’organisation et 

de relations sociales dans l’entreprise, et dans lesquels la communication joue un rôle prépondérant. 

Donner force et puissance à la communication interne et ouvrir son champ d’action revient à 

doter l’entreprise d’un média pragmatique mais véridique à la hauteur de sa mission vitale et 

essentielle dans un monde concurrentiel. 

Dans ce sens, la presse d’entreprise se présente comme un produit complexe qui relève d’un pari de 

la communication, son rôle est à la fois tactique et stratégique : 

- tactique car le média d’entreprise fonde la communication interne en centralisant par 

exemple les informations 

- Stratégique car il est la représentation du style de l’entreprise. Il est ce lieu où  l’entreprise 

donne à voir ce qui la caractérise et spécifie. 

L’expression « presse d’entreprise » implique que le media relève à la fois de la presse et de 

l’entreprise. Comme la presse, il a une fonction d’information mais dans le cadre de l’entreprise. 

Cette information est en quelque sorte conditionnée par la gestion du lectorat.  

La nature des publications à mettre en place dépend essentiellement de la stratégie et des 

objectifs fixés par l’entreprise. On distingue trois catégories de presse : presse mixte, presse interne 

et presse externe. Chaque type de presse répond à des objectifs et assure des missions, à savoir 

informative, publicitaire, promotionnelle, pédagogique…etc 

L’étude que nous avons réalisée, porte sur une catégorie de presse d’entreprise, il s’agit de la 

presse interne et plus particulièrement la publication interne. 

La Banque de l’Agriculture et du Développement Rural (BADR), est l’une des institutions 

financières algérienne qui a réalisé une publication interne en forme d’une revue « BADR INFOS », 

afin de répondre aux besoins de ses salariés en matière d’information. 
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Dans son premier numéro de janvier 1995, le président Directeur Général de la BADR, M. 

DAMARDJI Mourad  a expliqué les raisons d’une publication interne  à caractère humain. Ce 

média interne, qui s’impose, permet à la Banque de faire face aux mutations économiques surtout 

avec l’entrée des banques étrangères et l’exigence du client. 

Considérée comme un moyen de communication interne, la revue « BADR INFOS » a connu 

aux cours de ses parutions des changements : soit dans son contenu et dans son côté graphique 

(présentation graphique). Malgré toutes les modifications apportées plusieurs lacunes ont été 

enregistrées. 

Comme la presse commerciale, le lectorat est un facteur déterminant dans la réussite de la revue 

interne de l’entreprise. En ce qui concerne notre étude, il est constitué principalement des salariés 

BADR. 

Informer le personnel, le sensibiliser aux changements, le faire adhérer et participer au projet de 

la BADR, sont les missions de la revue BADR infos.  

A travers notre étude, nous avons essayé d’évaluer la position et la place de la revue auprès des 

salariés, en répondant à notre question : 

Que pensent les lecteurs salariés de la revue » BADR INFOS » ? 

Cette problématique a donné lieu aux interrogations suivantes : 

• A qui s’adresse la revue « BADR INFOS » ? 

• Quels sont les facteurs déterminants, les habitudes du lectorat ? 

• Quel est l’impacte de l’age, sexe et fonction sur la lecture de la revue ? 

• Quelles sont les différentes propositions émanant des lecteurs pour améliorer le contenu 

et la forme de la revue ? 

 Pour ce faire, on a adopté un plan d’étude dans lequel on a traité la communication interne 

sous ses différents aspects, les moyens de la communication interne ainsi que ses diverses formes. 

On second lieu on a  traité en, les différents types de la presse d’entreprise, notamment le journal 

interne. 
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 En pratique, après avoir présenté l’organisme d’accueil, ses missions et ses objectifs, nous 

avons élaboré un questionnaire qu’on a distribué à cent (100) salariés lecteurs de la revue « Badr 

Infos ». Ces Salariés exercent dans les agences situées sur le périmètre d’Alger : agence Amirouche, 

Agence M, Riadh El Feth,  Kouba, chéraga, El Biar, Pins Maritimes, Ain Benian, Bir Mourad Rais, 

Birkhadem, El Harrach. 

Le questionnaire se compose de cinq axes : 

Le premier est relatif aux informations personnelles des lecteurs ; 

Le second concerne la signification de la communication interne ; 

Le troisième relève des habitudes de lecture ; 

Le quatrième traite l’information dans la revue ; 

Le dernier quant à lui porte sur la présentation de la revue. 

Après dépouillement et analyse des questionnaires, nous sommes arrivés aux résultats suivants : 

 

1- Les moyens les plus utilisés à la Banque de l’Agriculture et du développement Rural, sont 

les moyens écrits, la note de service et la revue « BADR INFOS ». 

2- La revue s’adresse aux salariés de la BADR, ils la  lisent parfois et partiellement. 

3- La revue « Badr infos » favorise la communication descendante.  

4- Les lecteurs ont une forte tendance à lire les rubriques, messages du président et boite à 

idées. Ils trouvent aussi les informations traitées dans la revue accessoire, car elles ne 

reflètent pas la vie des travailleurs à la BADR. 

5- L’échantillon trouve que le 1er objectif de la revue est informatif et que la revue est ouverte 

aux travailleurs et à la direction. Ils ont ainsi exprimé leur volonté de participation. 

6- Pour le côté graphique de la revue, la périodicité, le titre, les couleurs utilisées et les photos 

sont des domaines appréciables chez les lecteurs. Ces derniers prêtent beaucoup d’intérêt au 

contenu et aux informations traitées. 
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7- Le sexe, age et fonction interviennent dans les réponses des lecteurs. On a trouvé que les 

sujets du sexe féminin, et ceux dont la tranche d’age est de 33-43 ans, ainsi que les 

employés de banque sont les catégories qui lisent le moins la revue. 

8- Le manque de temps, les problèmes de distribution et le retard de périodicité constituent les 

obstacles de lecture.     

9- Les lectrices, les sujets dans la tranche d’age est de 44-45 ans, employés de banque, trouvent 

que la direction est la seule qui s’exprime dans la revue, ce qui induit que celle-ci ne les 

représente pas. 

10- Pour ce qui est de l’age, on constate que la tranche d’age antre 22- 32 ans et de 33-43 ans 

trouve que la revue ne traite pas de la vie des travailleurs au sein de la BADR. 

11- Contrairement aux autres catégories, la tranche d’age de 33-43 ans et les cadres moyens 

trouvent que le 1er objectif de la revue est le renforcement de l’image de l’image de 

l’institution. 

12- La fonction intervient aussi pour déterminer les avis des lecteurs, car on note d’après les 

résultats obtenus que les cadres ont tendances à lire complètement la revue et que la 

communication horizontale est le type le plus  favorisé. 

13- Pour ce qui relève du côté graphique de la revue, le sexe, l’age et la fonction n’interviennent 

pas puisque l’échantillon s’intéresse beaucoup plus au contenu qu’a la forme, mais cela ne 

les a  pas empêché de suggérer de revoir sa mise en forme.. 

 

En conclusion, la revue « Badr Infos » qui a été créée pour des missions et des objectifs précis, 

s’est éloignée selon ses lecteurs de sa mission principale qui est  satisfaire leurs besoins en matières 

d’information et de favoriser la communication ascendante et horizontale. 

L’absence des études et des sondages du personnel de la BADR a conduit le revue à l’arrêt de 

parution, car selon notre étude la revue Badr Infos, n’est pas une revue interne uniquement. On note 

que cette dernière et selon le contenu traité se distingue de la  presse interne de l’entreprise. 
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Etant une revue interne, mixte et externe à la fois, la revue ne connaît pas vraiment sa cible, 

ses objectifs et ses missions, d’ailleurs selon l’échantillon, la revue favorise la communication 

descendante. 

L’Absence d’un plan de communication et d’une stratégie complète de la direction de la 

communication, la non maîtrise des techniques rédactionnelles ont fait en sorte que la revue ne soit 

qu’une publication avec une périodicité et une distribution mal programmée qui traite des 

informations souvent accessoires.    

Revoir son contenu, sa forme graphique, fixer des objectifs et surtout connaître sa cible, sont 

les éléments d’une bonne presse d’entreprise.  
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